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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 مقدمة خادو الكتاب

احلٛمد هلل هادي قمباده ًمّمقاب إىمقال وإومٕمال ،  

ٕمثف اهلل هلذه واًمّمالة واًمسالم قمغم ُمقمم سمالل ، ُمـ سم

ـْ حتٛمٚمقا شمبٚمٞمغ ظمػم آل ؛ ُمَ  فإُمة ظمػم دال ، وقمغم آًم

رؾماًمة ضمدهؿ ذم يمؾ طمال ، وارض اًمٚمٝمؿ قمـ صحاسمتف 

 محٚمة اًمث٘مال ، وشماسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمسان إمم يقم اعمآل.

 وسمٕمد ...

عما رأيت طماضمتٜما اًمٞمقم اعماؾمة إمم ٟمّمح إهؾ  

وضٞماع يمثػم ُمـ إرس سمسبب شمٗمٙمٙمٝما ، ، وإوٓد 

أو م ٟمّمح يمبارها ًمّمٖمارها ؛ سمحجة قمدم ـماقمتٝمؿ وقمد

، ووىمٗمت قمغم يمتاب اًمٕمالُمة قمبداهلل سمـ اٟمِمٖماهلؿ قمٜمٝمؿ 

قمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر اعمقؾمقم سمـ )

 اعمقمم ( رهمبت ذم ٟمنمه ؛ ؾمائاًل طمسلم إمم زوضماشمف وذريتف
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ا إلصالح أطمقال يمثػم ُمـ شمبارك وشمٕمامم أْن يٙمقن ؾمببً 

رهؿ ، وىمد ـوا ُمع أهٚمٝمؿ وأؾمىمٍما ٛمـ ـاعمسٚمٛملم ُم

 ذا اًمٙمتاب قمغم اًمٜمحق أ ي :اعمتقاضٕمة هل ت ظمدُمتلضماء

 قمبداهلل اًمسٞمد ختٍمة ًمإلُمام ـُمُ  ٛمةً ـقمٛمٚمت شمرضم

 .سمـ طمسلم سمـ ـماهرا

 .قمزوت أيات اعمباريمات إمم ُمقاضٕمٝما 

 ا.ـادرهـُمـ ُمّم اديثـت إطمـرضمـظم 

 ٙمـ قمزوه ُمـ اًمٜمّمقص.ـقمزوت ُما يٛم 

 ؿـرهـقارد ذيمـاًمالم ـت ًمإلقمـٛمـشمرضم. 

  قمٛمٚمت قمٜماويـ عمقاضٞمع اًمٙمتاب سماخلط إؾمقد

 ًمٞمسٝمؾ اًمٗمّمؾ سملم ُمقاضٞمع اًمٙمتاب. ؛ اًمدايمـ

  عمقاضٞمع اًمٙمتاب. اقمٛمٚمت ومٝمرؾًم 
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وىمػ قمٚمٞمف ،  ـْ ُمَ يمؾ يٜمٗمع سماًمٙمتاب  واهلل أؾم٠مل أنْ 

ف ويمرُمف ، ا ًمّمالح أوٓدٟما وأرسٟما سمٛمٜم  يٙمقن ؾمببً  وأنْ 

ديث اًمتل ٟم٘مٚمٝما أٟمبف قمغم أنا سمٕمض إطما وأطمب أنْ 

٠مِت ـقمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر مل شماًمسٞمد اًمٕمالُمة 

يمقهنا ُمروية سماعمٕمٜمك ، وىمد قمزوهتا إمم أؿمٝمر  ؛ّمٝما ـسمٜم

ُمّمادرها دون قمزوها ًمٙمؾ ُمّمادرها ؛ رهمبة ذم 

 آظمتّمار واهلل وزم اًمتقومٞمؼ واًمسداد.
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 إلماواتزمجة 

 عبداهلل بً حسني بً طاهز

قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ  هق اًمٕمالُمة اًمسٞمد امسه وىسبه :

سمـ حمٛمد سمـ هاؿمؿ سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ـماهر 

قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد ُمٖمٗمقن سمـ قمبداًمرمحـ سمـ أمحد سمـ 

قمٚمقي سمـ أمحد سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمٚمقي سمـ حمٛمد 

صاطمب ُمرسماط اسمـ قمكم ظماًمع ىمسؿ اسمـ قمٚمقي سمـ حمٛمد 

اعمٝماضمر أمحد سمـ قمٞمسك سمـ  سمـ قمبٞمداهلل اسمـ سمـ قمٚمقيا

سمـ حمٛمد اسمـ ضمٕمٗمر اًمّمادق ارييض سمـ قمكم اًمٕمُ  حمٛمد

سمـ قمكم زيـ اًمٕماسمديـ اسمـ احلسلم ؿمٝمٞمد يمرسمالء ااًمباىمر 

اسمـ اإلُمام قمكم سمـ أيب ـماًمب ووماـمٛمة اًمزهراء سمٜمت 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ.
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هل اًمنميٗمة اًمّماحلة ؿمٞمخة سمٜمت قمبداهلل سمـ  والدته :

 د سمـ يحٞمك.قمٛمر سمـ ـمف سمـ حمٛمد سمـ ؿمٞمخ سمـ أمح

ذم ؿمٝمر ذي احلجة وًمد سمؽميؿ  : والدته وىشأته العلنًة

وشمٜم٘مؾ ذم ، ائٝما ـوأظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ قمٚمٛمهـ 1131ؾمٜمة 

طمرضُمقت ؛ ومرطمؾ إمم ؾمٞمئقن وؿمبام واًمِمحر وهمػمها ، 

صمؿ ارحتؾ إمم احلجاز ذم ـمٚمب اًمٕمٚمؿ وم٠مىمام سماحلجاز ؾمٜمقات 

 وأظمذ قمـ يمثػم ُمـ ؿمٞمقخ احلرُملم.

ًمسٞمد قمبداهلل سمـ طمسلم قمغم يمثػم شمتٚمٛمذ ا شًىخه :أشهز 

 ُمـ ؿمٞمقخ قمٍمه ، وًمٕمؾ أؿمٝمرهؿ :

: هـ 1713اعمتقرم ؾمٜمة اًمسٞمد طماُمد سمـ قمٛمر طماُمد  -1

ذيـ قمـ اإلُمام قمبداهلل سمـ قمٚمقي ـوهق ُمـ أظم

احلداد ، وُمـ اًمٙمتب اًمتل ىمرأها قمٚمٞمف )رؾماًمة 

احلبٞمب أمحد سمـ زيـ احلبٌم( وضمزًءا ُمـ يمتاب 
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اهلا ووماة ـإيمٛم ب قمدم)سمداية اهلداية ًمٚمٖمزازم( وؾمب

 .اًمسٞمد طماُمد سمـ قمٛمر

أيمٛمؾ  اًمسٞمد قمبداًمرمحـ طماُمد سمـ قمٛمر طماُمد : وىمد -7

 ( قمٚمٞمف وذًمؽ سمٕمد ووماة واًمده.ىمراءة )سمداية اهلداية

اًمـٛمِمٝمقر  -سمـ ؿمٞمخ اًمسٞمد قمبداًمرمحـ سمـ قمٚمقي  -9

وىمد ىمرأ هـ : 1711 اعمتقرم ؾمٜمة - (1)سمٛمقمم اًمبٓمٞمحاء

  .اب(قمٚمٞمف )رشح اًمتحرير( ويمتاب )ومتح اًمقه

  ؾمٜمةسمؽميؿ اعمتقرم اًمسٞمد قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ  -4

                                                 

ا ُمــ ديـار ٛمزرقمة ُمِمٝمقرة سمؽميؿ شم٘مع ىمريبً ـاًمبٓمٞمحاء : اؾمؿ ًم (1)

ُمقؾمٕمة ذم  آل اجلٜمٞمد )سماطمقاش( وشمقضمد ًمٚمسٞمد أقماله شمرضمـٛمةً 

واطمـًدا يمتايب )اإلُمام اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران( يمقٟمـف 

ٙمـر سمــ أيب سم اًمِمـٞمخ قمـكم ضمـده ٛمـ شمقمم اًمتدريس سمزاويـةـُم

 .اًمسٙمران
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  : وىمد ىمرأ قمٚمٞمف ذم اًمٗم٘مف وقمٚمؿ اًمٜمحق .هـ 1793

 اعمتقرم ؾمٜمةاًمسٞمد أسمقسمٙمر سمـ قمبداهلل اهلٜمدوان  -3

، وىمد ىمرأ  ح٘م٘ملم: ويمان ُمـ اًمٗم٘مٝماء اعمهـ 1740

 .قمٚمٞمف ذم اًمٗم٘مف واًمٜمحق

 اعمتقرم ؾمٜمةاًمسٞمد ـماهر سمـ طمسلم سمـ ـماهر أظمقه  -1

 .: وىمد ىمرأ قمٚمٞمف وؾمٛمع ُمٜمف اًمٙمثػمهـ 1741

وًمد سمِمبام ؾمٜمة سمـ ؾمٛمٞمط : اٛمد سمـ قمٛمر ـاًمسٞمد أطم -7

سمجرب هٞمّمؿ ؾمٜمة  حتديًداهـ وشمقذم هبا و1109

احلبٞمب قمبداهلل سمـ  وىمد أظمذ قمٜمف  هـ ،1737

  .أظمًذا شماًُماطمسلم 

 وقمٚمقي ( هـ1771)ت ن قمٛمر ادـاًمسٞم -3 -0

احلبٞمب أمحد سمـ طمسـ احلداد :  ااسمٜمهـ( 1797)ت 

ا )شمٗمسػم اجلالًملم( وُمٕمٔمؿ )شمٗمسػم ـقمٚمٞمٝمٛم ىمرأ
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اًمبٖمقي( ومجٞمع يمتب ضمدهؿ اإلُمام قمبداهلل سمـ 

قمٚمقي احلداد ، ويمذًمؽ مجٞمع ُمّمٜمٗمات اًمٕمالُمة 

 سمـ قمبداهلل سمٚمٗم٘مٞمف.ااًمسٞمد قمبداًمرمحـ 

 سمـ يحٞمك ااًمسٞمد قم٘مٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ قم٘مٞمؾ   -11

: أظمذ قمٜمف سماحلرُملم ، وىمرأ قمٚمٞمف هـ( 1747)ت 

)إطمٞماء قمٚمقم اًمديـ  ابويمت)رشح ُمسٚمؿ ًمٚمٜمقوي( 

اء اهلل ـوىمرأ قمٚمٞمف ُُم١مًمٗمف )رشح أؾمٛمًمٚمٖمزازم( 

 هـ.1747احلسٜمك( شمقذم سمٛمٙمة ؾمٜمة 

اًمسٞمد قمكم اًمبٞمتل : أظمذ قمٜمف سماحلرُملم ، وىمرأ قمٚمٞمف  -11

سمٕمًْما ُمـ )صحٞمح اًمبخاري( ويمتاب )رشح 

 هـ.1731شمقذم سمٛمٙمة ؾمٜمة  (احلٙمؿ

قمبد قمبداًمٙمريؿ سمـ قمٛمر سمـ ث ٛمحد  ـاًماًمِمٞمخ  -17

قًمقد اعمصاطمب اًمثبت اعمِمٝمقر ، ، ار اًمٕمٓما  اًمرؾمقل
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: ىمرأ هـ 1747واعمتقرم سمٛمٙمة ؾمٜمة  هـ1103 ؾمٜمة

جقيد وُمباطمثة ـقمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمراءة إشم٘مان وشم

 ذم سمٕمض اعمٕماين واًم٘مراءات.

وُمـ اًمٚمٓمائػ أنا احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ 

ـماهر ىمد أرؾمؾ ًمِمٞمخف اعمحدث قمٛمر سمـ 

عمحٌم )اًمذي هق ُمـ قمبداًمٙمريؿ سمٛمٙمة هدية ُمـ ا

حلؿ إضاطمل( يمام ذيمر ذًمؽ احلبٞمب أمحد سمـ 

 (.994طمسـ ذم شمذيمػم اًمٜماس )

 اًمسٞمد أمحد سمـ قمٚمقي مجؾ اًمٚمٞمؾ : أظمذ قمٜمف سماعمديٜمة  -19

، اعمٜمقرة قمٚمؿ احلديث وم٘مرأ قمٚمٞمف )شمٞمسػم إصقل( 

 .هـ1711ؾمٜمة سماعمديٜمة اعمٜمقرة شمقذم 

ُمام اًمٕمالُمة أُما ؿمٞمخ ومتحف ومٙمان اإل : ـحهـــخ فـتــشـً

اعمقًمقد سمسٞمئقن ؾمٜمة  قمٛمر سمـ ؾم٘ماف سمـ حمٛمد اًمس٘ماف



(14) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

هـ ، وًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗمات ُمٜمٝما )شمٗمريح 1134

اًم٘مٚمقب( و )شمٜمبٞمف اًمٖماومؾ( و)اعمٓماًمب اًمسٜمٞمة ذم اًمٗمقائد 

 . هـ1711شمقذم ؾمٜمة  اًمٗمٚمٙمٞمة(

 احلبًب عبداهلل بً حسني اىتقال

 مً تزيه إىل املسًلة

سمـ بٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم شمريؿ أيام ـمٗمقًمة احل تيماٟم

حٙمؿ آل ـة ؛ ًمـاؾمٞمـام اًمٗمقىض اًمسٞمـىمد قماؿمت أيـماهر 

ا ضمٕمؾ واًمد احلبٞمب قمبداهلل ـُمـٛما هلا ،  – اًمٞماومٕمٞملم -همراُمة 

ُمـ  (1)هـ1710سم٠مرسشمف ؾمٜمة  اٟمت٘مؾسمـ طمسلم يٗمر سمديٜمف ، وما

وقمـ شمٚمؽ اهلجرة ي٘مقل شمريؿ إمم اعمسٞمٚمة ؛ ًمٞمست٘مر هبا ، 

: )هاضمر سمٜما اًمقاًمد ُمـ شمريؿ ىمبؾ  احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم

                                                 

واقمتٛمـدٟما هـ 1711ٟمت٘مال ؾمٜمة آضماء ذم شماريخ اًمِمٕمراء أّن شماريخ  (1)

 هـ1710ىمقل اعم١مرخ اًمسٞمد حمٛمد سمـ هاؿمؿ طمٞمث ىمال 



(15) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

أن شمبدو ًمٚمٕمٞمان يمؾ اًم٘مبائح اًمٗماضحة هبا ، وىمد قمٔمؿ قمٚمٞمٜما 

أُمر اهلجرة وؿمؼ قمٚمٞمٜما اخلروج إمم اًمْمقاطمل وًمٙمـ ُمـ 

ًمٜما سمٛمراضمٕمة اًمقاًمد وهق رضمؾ قمٔمٞمؿ اهلٞمبة ضمًدا ٓ يستٓمٞمع 

  (1).أطمٌد أن يراضمٕمف(

أُما اًمدار اًمتل ؾمٙمٜمٝما احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ 

ـماهر ُمع أرسشمف ومٙماٟمت شمٚمؽ إرض ورًصا ٔل اهلٞمج 

اًمتٛمٞمٛمٞملم ومرأى رضمؾ صاًمح ُمٜمٝمؿ أنا اًم٘مٛمر ؾم٘مط ُمـ 

اًمسٞمد طمسلم سمـ ـماهر  ُمات اًمسامء إمم ذًمؽ اًمقرص ، وىمد

هـ 1771واًمد احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم سماعمسٞمٚمة ؾمٜمة 

 (7) ودومـ سمؽميؿ.

                                                 

 .(1/110دوًمة اًمٙمثػمية )اًمشماريخ  (1)

 .(1/110دوًمة اًمٙمثػمية )اًمشماريخ  (7)



(16) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

سمـ ـماهر ٛمسٞمٚمة أيمٛمؾ احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم ـوسماًم

بف ًمٚمٕمٚمؿ ؛ ومٙمان يرطمؾ إمم ؾمٞمئقن ، وؿمبام ، وشمريؿ ـمٚم

 يدي ؿمٞمقظمف.أوهمػمها ؛ ًمٞمقاصؾ شمٕمٚمٞمٛمف قمغم 

 : عبداهلل بً حسني بً طاهز أوالد احلبًب

احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ؾم٠ميمتٗمل سمذيمر أوٓد 

 وهؿ : (1)اًمِمجرة اًمٕمٚمقيةيمام ضماء ذيمرهؿ ذم  ـماهر

: يمان  قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر قمبداًمرمحـ سمـ      -1

رشيًٗما وماضال ووًمًٞما قماسمًدا ، صقومٞما ورقًما ، ذا أظمالق 

ـٍ يماُمؾ ، ـطمسٜمة ، وؿمٛم ائؾ ُمستحسٜمة ، وطمسـ فم

هـ 1713ا قماُمال ، وًمد سمٛمسٞمٚمة آل ؿمٞمخ ؾمٜمة ـٛمً ـقماًم

 هـ.1707وشمقذم هبا ؾمٜمة 

                                                 

 .(479 - 7/477قهرية )اجلاًمٗمرائد  (1)



(17) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

حمٛمد سمـ قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر : يمان ُمـ   -7

ًمد اًمسادة إظمٞمار ؛ أهؾ اًم٘مٚمقب اًمرىمٞم٘مة اًمسٚمٞمٛمة ، و

هـ ، وشمقذم سمٖمرف آل ؿمٞمخ 1734ذم رسمٞمع إول ؾمٜمة 

 هـ.1701ؾمٜمة 

قمٚمقي سمـ قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر : يمان ؾمٞمًدا   -9

ـٍ ، وًمد سمٖمرف آل ؿمٞمخ ذم  وماضال ٟمبٞمًٝما ، ذا ظمٚمؼ طمس

 ٕمدةهـ ، وشمقذم هبا ؿمٝمر ذي اًم٘م1774ؿمٝمر حمرم ؾمٜمة 

 هـ.1731ؾمٜمة 

 ٛمد سمـ قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر : يمان رشيًٗماـأطم  -4

، هـ1733ـ اخلٚمؼ ، وًمد ذم رضمب ؾمٜمة ًمٓمٞمًٗما قمٗمٞمًٗما طمس

 هـ سماعمسٞمٚمة.1917وشمقذم ذم مجادى أظمر ؾمٜمة 

ًم٘مد اهتؿ احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ  أشهز تالمًذه :

قمبداًمرمحـ وُمـحٛمد وقمٚمقي  –ـماهر سمتٕمٚمٞمؿ أوٓده 



(18) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

عما اؿمتٝمر ويٛمٙمـ قمدهؿ ُمـ أؿمٝمر شمالُمٞمذه ، و -وأمحد 

طمسلم سمـ ـماهر أىمبؾ قمٚمٞمف ـمالب  قمٚمؿ احلبٞمب قمبداهلل سمـ

 ـ شمريؿ وؾمٞمئقن وهمػمها ، وًمٕمؾ أؿمٝمرهؿ:اًمٕمٚمؿ ُمِ 

وًمد سماعمسٞمٚمة ؾمٜمة  : حٞمكـسمـ يااًمسٞمد قمبداهلل سمـ قمٛمر  -1

، وواًمدشمف هل اًمسٞمدة ظمدجية سمٜمت طمسلم هـ 1713

ويمان ُمـ أؿمٝمر ؿمٞمقظمف واًمده وظماًمف ،  اسمـ ـماهر

احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر ، ويمان ؿمٞمخ 

ًمف احلبٞمب ـماهر سمـ طمسلم ، وىمد رطمؾ ذم ومتحف ظما

ـمٚمب اًمٕمٚمؿ إمم احلرُملم واًمٞمٛمـ  ، ويمان ذم ـمٚمٞمٕمة 

اعمبايٕملم خلاًمف سماإلُمارة قمغم اعم١مُمٜملم احلرضُمٞملم ، 

 هـ.1713شمقذم سماعمسٞمٚمة ؾمٜمة 

وًمد سماًمٖمرومة :  د قمٞمدروس سمـ قمٛمر احلبٌمسٜمِ ٛمُ ـاًم -7

، وُمِماخيف ُمِمٝمقريـ ذم يمتاسمف )قم٘مد  هـ1797ؾمٜمة 



(19) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

شمقذم  ،وُمٜمٝمؿ احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم اًمٞمقاىمٞمت( 

هـ وًمساٟمف 1914ًمٞمٚمة آصمٜملم اًمتاؾمع ُمـ رضمب ؾمٜمة 

 .ٓهج سمٚمٗمظ اجلالًمة

 : قمٛمر ؾم٘ماف اًمس٘ماف اًمسٞمد قمبداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ -9

، وًمف اًمٙمثػم ُمـ اعمِمايخ  هـ1771وًمد سمسٞمئقن ؾمٜمة 

ُمٜمٝمؿ احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم ، ويمان طمريًّما قمغم 

سمـ صاًمح اًمبحر طمتك  دروس ؿمٞمخف احلبٞمب طمسـ

ؾمٜمة سمسٞمئقن ؾمٚمخ ؿمٕمبان يقم اجلٛمٕمة واومتف اعمٜمٞمة 

 هـ.1737

: وًمد سمسٞمئقن ؾمٜمة  ٌمـاحلبسمـ حمٛمد اًمسٞمد طمسلم  -4

وظمتؿ اًم٘مرآن سمٛمٕمالُمة ـمف قمغم يد اعمٕمٚمؿ  هـ1730

قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٕمٞمد اًمّمبان ، صمؿ رطمؾ 

 ًمٞمٚمة اخلٛمٞمس ُمع واًمده إمم ُمٙمة طمتك ووماشمف هبا 



(21) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 .هـ1991ؿمقال ؾمٜمة  71 سمتاريخ

: وًمد سمسٞمئقن ؾمٜمة  اًمسٞمد حمسـ سمـ قمٚمقي اًمس٘ماف -3

هـ ، وشمٕمٚمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٕمٚمٛمة ـمف قمغم يد 1711

حمٛمد سمـ قمبداهلل سمارضماء ، وُمِماخيف يمثر ُمٜمٝمؿ  اًمِمٞمخ

احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم ، وىمد شمقمم اًمتدريس ذم 

طمٞماة واًمده وىمبؾ سمٚمقهمف اًمٕمنميـ ؛ ًمٜمبقهمف ، وُمـ 

شمٕمريػ اخلٚمػ سمسػمة اًمسٚمػ( شمقذم أؿمٝمر يمتبف )

 هـ.1731سمسٞمئقن ذم ؿمٝمر رُمْمان ؾمٜمة 

: وًمد سم٘مسؿ ؾمٜمة  ٞمب قمكم سمـ حمٛمد احلبٌمـاحلب -1

؛  اهـ وم٠مؾمامه احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم قمٚمٞمً 1733

شمؼميًما سماؾمؿ قمكم سمـ قمٚمقي ظماًمع ىمسؿ ، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم 

سم٠مُمر ُمـ احلبٞمب قمٛمر سمـ طمسـ سمـ قمبداهلل  ؾمٞمئقن

٘مف إًمٞمٝما ُمر سماعمسٞمٚمة وىمرأ قمغم احلداد ، وذم ـمري



(21) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

  سمسٞمئقنشمقذماحلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر ، 

 .هـ1999ؾمٜمة 

: يمان ًمإلُمام قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ  العلناء علًهثياء 

ـْ  ـْ ـماهر ُمٙماٟمة ُمتٛمٞمزة قمٜمد ُمَ  مل يٕمرومف ؛ عما ٟم٘مؾ  قمرومف وَُم

ا يٕمقد سماًمٜمٗمع ـطمٗمٔمف ًمقىمتف واٟمِمٖماًمف سمٛم ـْ ٛمتف ُمِ ـذم شمرضم

 أؿمٝمر ُما ىمٞمؾ ومٞمف : ـْ وُمِ اعمسٚمٛملم ؛  قمٚمٞمف وقمغم

ىمال احلبٞمب قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد اعمِمٝمقر ذم اًمِمجرة  -1

اًمٕمٚمقية : )يمان ُمـ أيماسمر اًمٕمٚمامء اًمٕماُمٚملم ، وإئٛمة 

اعمٝمتديـ ، وإوًمٞماء اعم٘مرسملم ، اخلاؿمٕملم اًمذايمريـ ، 

طمسـ إظمالق ، يمريًٛمـا ؾمخًٞما ، دائؿ اًمّمٛمت 

أهؾ زُماٟمف ، أظمذ قمـ  واًمٕمبادة ، ورقًما زاهًدا ، وماق

 ظمٚمؼ يمثػم واٟمتٗمع سمف ضمؿ همٗمػم ؛ ُمٜماىمبف يمثػمة ، 



(22) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 .(1) ويمراُماشمف ؿمٝمػمة(

ذم وصػ سٜمد قمٞمدروس سمـ قمٛمر احلبٌم ٛمُ ـاًم ىمال -7

ٛمريديـ ، ـإُمام اًم: ) ؿمٞمخف احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم

ـ اًمٜمافمريـ ، احلاومظ ـوأؾمتاذ اًمساًمٙملم ، وإٟمساُن قمٞم

 . (7)..(رسمف وقمباداشمف ، اعم٘مبؾ قمغم ـماقمة فـًمزُماٟمف وأوىماشم

هـ( ذم 1999ىمال احلبٞمب قمكم سمـ حمٛمد احلبٌم )ت  -9

وصػ ؿمٞمخٞمف اجلٚمٞمٚملم ؛ احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم 

ان ، ـواحلبٞمب طمسـ سمـ صاًمح اًمبحر : )إُماُمان قمٔمٞمٛم

ؾ اهلل هبا قمغم أهؾ همرة ذم ضمبٝمة اًمدهر ، ورمحة شمٗمْما  ايماٟم

اهلؿ ـٚمٕمت ُمـ قمٚمقُمٝمؿ وأقمٛمهذا اًمٕمٍم ، وىمد اـما 

 ا اًمقراصمة اًمٙماُمٚمة ـبٝمؿ ذم أطمقاهلؿ ُما أي٘مٜمت أنا هلٛمشم٘مٚم  و

                                                 

 (.7/471)اًمٗمرائد اجلقهرية  (1)

 (.1/441)قم٘مد اًمٞمقاىمٞمت اجلقهرية  (7)



(23) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 .(1)ًمٚمسٞمد إقمٔمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ(

ىمال اًمسٞمد ـمف سمـ طمسـ اًمس٘ماف ذم يمتاسمف )ومٞمقضات  -4

اًمبحر اعمكم ذم ُمٜماىمب وأظمبار ؾمٞمدٟما احلبٞمب قمكم سمـ 

أصمٜماء شمرمجتف احلبٞمب حمٛمد سمـ طمسلم سمـ قمبداهلل احلبٌم( 

ـ ؿمٞمقخ احلبٞمب قمكم سمـ حمٛمد احلبٌم ًمٚمِمٞمخ اًمراسمع ُم

ـ ـُما ٟمّمف : )اإلُمام اًمٙمبػم ، اًمٕمٚمؿ اًمِمٝمػم ، اجلاُمع سمٞم

قمٚمٛمل اًمباـمـ واًمٔماهر ، ذو اجلقد اعمتقاشمر ، واعمجد 

، اًمداقمل إمم  اًمباذخ ، واًمٗمْمؾ اًمِماؾمع ، اًمزاهد اًمقرع

 .(7)اهلل شمٕمامم سماحلٙمٛمة واعمققمٔمة احلسٜمة(

سمـ يحٞمك قمـ اقمٛمر ؾم٠مل أهُؾ ُمٙمة اًمسٞمد قمبداهلل سمـ  -3

ظماًمف احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر وم٠مضماهبؿ 

                                                 

 (.71) ومٞمقضات اًمبحر اعمكم ذم ُمٜماىمب وأظمبار ؾمٞمدٟما احلبٞمب قمكم (1)

 (.14) ومٞمقضات اًمبحر اعمكم ذم ُمٜماىمب وأظمبار ؾمٞمدٟما احلبٞمب قمكم (7)



(24) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

سم٘مقًمف : ظمازم قمبداهلل سمـ طمسلم شَمـَخغما قمـ اعمٝمٚمٙمات ، 

 وشَمـَحغما سماعمٜمجٞمات ، ووصٗمف )اإلطمٞمـاء( وزيادة.  

قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ طماُمد اًمس٘ماف  وصٗمف اًمسٞمد -1

وم٘مال : )ذو اًمٕمٚمقم اًمٙمسبٞمة ، واعمقاهب اًمقهبـٞمة ، 

اُمع سملم قمٚمٛمل اًمباـمـ واًمٔماهر ، وأطمد هدايات اجل

 .(1)اهلل وُمرؿمدي ظمٚم٘مف إمم اًمٍماط اًمسقي (

يمان :  نجاهد طاهز بً حسنيـمىقفة مً ثىرة أخًه ال

ُمت٠مدسًما ُمع أظمٞمف احلبٞمب اًمسٞمد قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر 

م قمٚمٞمف ذم اعمٌم ، وٓ  ـماهر ُمـ صٖمره ؛ ومٙمان ٓ يت٘مدا

ـا سمقيع قذم أؾمٗمٚمف أظم ايّمٕمد ُمٙماٟمً  ه احلبٞمب ـماهر ، ومٚمٛما

ـْ أوائؾ اعمبايٕملم يمان هـ 1774ؾمٜمة ه سماإلُماُمة قأظم ُِم

                                                 

 (.9/119) شماريخ اًمِمٕمراء احلرضُمٞملم (1)



(25) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ويمان ُمـ طمـٛمٚمة ٕظمٞمف اعمجاهد ـماهر سمـ طمسلم ، 

 اًمسالح ًمٜمٍم شمٚمؽ اًمثقرة قمغم اًمباـمؾ وأهٚمف. 

يمان  : احلبًب عبداهلل بً حسني وتزتًبه للىقتعبادة 

 ًٓ شمٞمبف ًمساقماشمف  ُمتٛمٞمًزا ذم شمراحلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم ُمثا

وزُمٜمف ؛ وم٘مد يمان ي٘مرأ يمؾ يقم ذم ىمٞماُمف سماًمٚمٞمؾ قمنمة 

اٟمٞمة ـأضمزاء ُمـ اًم٘مرآن ، وي٘مرأ ذم صالة اًمْمحك صمٛم

ب واهمتسؾ ًمٙمؾ ويمان إذا أراد اًمّمالة شمٓمٞما أضمزاء ، 

 صٞمًٗما وؿمتاًء.؛  ومريْمةٍ 

ث وٓ طمرج ومٛمـ ذًمؽ :  أُما أذيماره اًمٞمقُمٞمة ومحد 

 .ُمرة[ 73111ىمقًمف : )يا أهلل( ] ُمـ ًمف -1

 ُمرة[. 73111ًمف ُمـ اًمّمالة قمغم اًمٜمبل ] -7

 ُمرة[. 73111ًمف ُمـ ىمقًمف : )ٓ إًمف إٓ اهلل( ] -9

 ويمان شمٚمٛمٞمذه احلبٞمب قمكم سمـ حمٛمد احلبٌم ي٘مقل : )ًمق 



(26) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ال وًمد طمسلم ، ُما سما ي٘مدر ـضملَء سمٙماشمب يٙمتب أقمٛم

 يٙمتبٝما ؛ ًمٙمثرهتا(. 

: مل يٙمـ احلبٞمب قمبداهلل سمـ  ةــاسًـه السًــتـسعام

، سمؾ  هقمـ واىمع اًمبٚمد وطمٞماة اعمسٚمٛملم سمبٚمد طمسلم سمٕمٞمًدا

وُمتاسمًٕما عما يدور ذم واىمع سمٚمده ، ، ا  ؾمٞماؾمًٞما حمٜمٙمً يمان رضماًل 

ويسٕمك إلصالح سمٚمده ؛ ومٜمجده ُمـ اعم١مؾمسلم ًم٘مٞمام 

ؾمٚمٓمٜمة اًمسٚمٓمان هماًمب سمـ حمسـ اًمٙمثػمي ، طمتك إنا 

اًمٕم٘مد اًمذي طمّمؾ سملم اعم٘مدم قمبداهلل سمـ قمقض همراُمة 

شمريؿ ًمٚمسٚمٓمان هماًمب سمـ حمسـ  ًمبٞمع طمٙمؿ؛ اًمٞماومٕمل 

هـ يمان ذم 1717ؿمٕمبان ُمـ قمام  71اًمٙمثػمي سمتاريخ 

وًم٘مد  حت إرشاومف.ـسمٞمت احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم وشم

أصمٛمر ذًمؽ اًمٕم٘مد زوال طمٙمؿ آل همراُمة اًمٔماعملم قمـ شمريؿ 

 هـ ، وذم ذًمؽ 1713سماًمثقرة اًمقـمٜمٞمة قمغم اًمٞماومٕمٞملم ؾمٜمة 



(27) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 ي٘مقل احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم ؿمٕمًرا :

ــــ ــــدُ  َؽ ًَم ــــف اًمٕمَ  احلٛم  اٞمٜمَ ٛمِ ـاًَمــــإًم

         
 

ــــ  ــــغم وَم ــــدَ قم ــــك سمٕم ــــٜمٞمٜما رٍح أشم  ؾم

 

 

 

 يؿٍ رِ شَمـــــ ـْ زوال اعمٗمســـــديـ ُِمـــــ

 
 

 اًمٕمارومٞمٜمـــــــا اًمّمـــــــاحللمَ  سمـــــــالدِ  

 

 
 

ـــدْ  ـــؿ ىم ـــا وَ  ومٙم ـــقا ومٞمٝم سم ـــظمرا  قااصمُ قَم
 

 
ــــؿْ   ــــ ويم ــــقا دُ  دْ ىَم ــــا ودِ أهٚمٙم ــــٟمٞم  ايٜمَ

 

 
 

ــوَ  ــ ؿْ يَم ــ دْ ىَم ــاَل دُ أومَس ــ َق وا أظم  عٍ ٛمْ ـضَم

        
 

ـــــومَ   ـــــرسملمْ  ْت َِم ـــــديٜمَ  ذم إىم  اوإسمٕم

 

 

ــدْ و ــؿ ىم ــوا رَ  يم ــقا ُِم ــهمَ  ـْ قم ــ رِ ـٞم  رمٍ ضُم
 

 
ـــــــديٜمَ   ـــــــا صـــــــاحللم وقماسم  اأٟماؾًم

 

 



(28) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر اًمٕمالُمة ًمٚمسٞمد  ه :مؤلفات

خٓمقـمة ذم ُمٙمتبة ـشمبات ٓ شمزال ُمُمٙماوصايا وُم١مًمٗمات و

وًمف  (9141( و)7737إطم٘ماف ًمٚمٛمخٓمقـمات سمرىمٛمل )

ٓمبققمة واعمتداوًمة سملم اعمسٚمٛملم اًمٞمقم ضُمـٛمٚمة ُمـ اًمٙمتب اعم

ل  وىمد ـمبٕمت شمٚمؽ اًمرؾمائؾ اًمٜماومٕمة ذم يمتاب ؾُمٛم 

 (1)ب قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر(ـجٛمقع احلبٞمـ)ُمَ 

 : إًمٞمؽ قمٜماويٜمٝما (قمٚمٛمٞمة رؾماًمة 79)قي قمغم ـحتـي

 ًمرؾماًمة إومم ذم اًمٜمّمٞمحة واًمقصٞمةا. 

   اًمرؾماًمة اًمثاٟمٞمة ذم شمذيمرة اًمٜمٗمس واإلظمقان سمآيات

 .ديثوأطما

                                                 

ُمريمـز شمـريؿ ًمٚمدراؾمــات ـمبٕمـة )ُمٜمٝمــا ُمٓمبـقع قمـدة ـمبٕمـات  (1)

 .وآظمرها ـمبٕمة )دار اعمٜمٝماج( نم(ـواًمٜم



(29) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

  اًمرؾماًمة اًمثاًمثة ذم اًمٕمٝمقد اًمتل قمٝمد هبا اعم١مًمػ إمم

 .. وهل رؾماًمتٜما هذهوذريتف زوضماشمف

 جب قمغم اإلٟمسان اقمت٘مادهـا يـاًمرؾماًمة اًمراسمٕمة ومٞمٛم. 

 اًمرؾماًمة اخلاُمسة ذم اًمٕمٝمد اعمٕمٝمقد ذم ٟمّمٞمحة اجلٜمقد. 

 اًمرؾماًمة اًمسادؾمة ذم شم٘مبٞمح اعمٜمٙمرات. 

  اًمرؾماًمة اًمساسمٕمة ذم ومقائد اًمٗمقائد. 

 ًمرؾماًمة اًمثاُمٜمة ذم وصٞمة اعم١مًمػ ٓسمٜمف قمٚمقيا. 

 اًمرؾماًمة اًمتاؾمٕمة شمذيمرة وٟمّمٞمحة ًمٜمٗمسف وهمػمه. 

 اًمرؾماًمة اًمٕمارشة ذم وصٞمة اعم١مًمػ ًمٜمٗمسف. 

 ا قمٝمد اعم١مًمػ سمف إمم أهٚمفـاًمرؾماًمة احلادية قمنم ومٞمٛم. 



(31) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

  (1)حبة اهللـاًمرؾماًمة اًمثاٟمٞمة قمنم ذم ؾمٚمؿ اًمتقومٞمؼ إمم ُم. 

  (7)دة سمتٕمريػ اًمٕمادةاًمرؾماًمة اًمثاًمثة قمنم ذم اإلوما. 

  اًمرؾماًمة اًمراسمٕمة قمنم ذم إطماديث اجلاُمٕمة ذم اًمٕمٚمقم. 

  شمبة ُمـ اعم١مًمػااًمرؾماًمة اخلاُمسة قمنم ذم ُمٙم. 

  اًمرؾماًمة اًمسادؾمة قمنم ذم ذيمر اعم١مُمٜملم. 

  اًمرؾماًمة اًمساسمٕمة قمنم ذم اخلٓمبة اًمٜمقٟمٞمة. 

  اًمرؾماًمة اًمثاُمٜمة قمنم ذم ٟمّمٞمحة اعمسٚمٛملم. 

                                                 

هــ ، 1911رشطمف اًمِمٞمخ حمٛمد ٟمقوي اجلاوي اعمتـقرم سمٛمٙمـة  ()

وًمٚمِمٞمخ قمبداهلل اهلرري رمحف اهلل قمٜماية هبذا اًمٙمتاب وىمد ـمبٕمـف 

 .ُمرات ، وىمد اهتؿ وشمالُمٞمذه سمٜمنمه وشمدريسف

اًمديمتقر حمٛمد قمبـداًم٘مادر صدي٘مٜما ـمبٕمت هذه اًمرؾماًمة سمتح٘مٞمؼ  ()

 بـؾِ ىمِ  ـْ ُِمـاًمٜمـقر  ًمديمتقر حمٛمد يسٚمؿ قمبداصدي٘مٜما و ساًمٕمٞمدرو

 .واًمٜمنم( شمريؿ ًمٚمدراؾمات )ُمريمز



(31) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

  ٚمٛم١مًمػًمُمٙماشمبة  اًمرؾماًمة اًمتاؾمٕمة قمنم ذم. 

  اًمرؾماًمة اًمٕمنمون ذم صٚمة إهؾ. 

  اًمرمحـ ةاًمرؾماًمة احلادية و اًمٕمنمون ذم اإلطمسان ًمٕمباد. 

  اًمرؾماًمة اًمثاٟمٞمة واًمٕمنمون ذم شمذيمرة اًمٕماىمؾ. 

   اًمرؾماًمة اًمثاًمثة واًمٕمنمون ذم ظمٓمبة ضمٚمٞمٚمة وهل

 .ًمسٞمدٟما احلبٞمب ـماهر سمـ طمسلم سمـ ـماهر

ٚمٛملم سمٕمٜمقان ُمٜمتنمة سملم قمقام اعمس ا ًمف ٟمنمةـيمٛم

ٞمٝما إمم )ذيمرى اعم١مُمٜملم سمام سمٕمث سمف ؾمٞمد اعمرؾمٚملم( يدقمق وم

وًمف أيًْما )ُمٗمتاح اإلقمراب(  .اًمتٕماون واًمٜمّمح واًمتساُمح

رشطمف شمٚمٛمٞمذه ُمٗمتل ُمٙمة اًمٕمالُمة اًمسٞمد  ذم قمٚمؿ اًمٜمحق

 حمٛمد سمـ طمسلم احلبٌم.



(32) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

يٕمد  : ومىهبة الشعز عبداهلل بً حسني بً طاهز العالمة

طمسلم سمـ ـماهر واطمًدا ُمـ ؿمٕمراء  اًمٕمالُمة قمبداهلل سمـ

يمتاب )شماريخ ذم  هضماء ذيمراعمِمٝمقريـ ، وىمد  ةرُمااحلْم

، وذيمر ُمـ ُم١مًمٗماشمف ذم اجلزء اًمثاًمث اًمِمٕمراء احلرضُمٞملم( 

 301وومٞمٝما ) همػم ديقاٟمف )هدية اًمّمديؼ ًمألخ واًمرومٞمؼ(

 سمٞمتًا( وهل ذات ومّمقل وأًمقان ُمتٜمققمة.

 ُمقؾمققمةذم  قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهراحلبٞمب يمر وذُ 

اًمٕمرسمٞمة ذم اًم٘مرٟملم اًمتاؾمع اجلزيرة )ُمٕمجؿ اًمباسمٓملم ًمِمٕمراء 

دور ُما صػ ؿمٕمره سم٘مقهلؿ : )يقمنم واًمٕمنميـ( وىمد وُ 

يٛمٞمؾ إمم إؾمداء  ، ؿمٕمره طمقل احلٜملم واًمِمٙمقى ـْ ح ُمِ ـأشمٞم

يساوره ؿمٕمقر سمآقمؽماف ورهمبة ذم ،  اًمٜمّمح وآقمتبار

،  ٕمٚمؿ، وًمف ؿمٕمر ذم احلث قمغم ـمٚمب اًم راًمؼماءة واًمتٓمٝم  

سمف ؿمقق إمم  ،ويمتب ذم اًمتقؾمؾ واًمترضع إمم اهلل ورؾمقًمف 



(33) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

، ويمتب ذم اإلؿمادة سم٠موزم اًمٗمْمؾ ُمـ  اعمزارات اعم٘مدؾمة

، يمام يمتب ذم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ صحاسمة رؾمقل اهلل 

، وًمف ؿمٕمر يدقمق ومٞمف إمم اقمتزال إرشار ُمـ  اعمدح واًمت٘مريظ

 اًمت٘مريرية شمتسؿ ًمٖمتف سماًمٓمقاقمٞمة ُمع ُمٞمٚمٝما إمم ، اًمٜماس

 .(، وظمٞماًمف ىمريب اعمٜمال وشمٖمٚمٞمب اًمٗمٙمرة

ًٓ ـوإيمٛم   ًمٚمٗمائدة وم٢مٟمٜمل أٟم٘مؾ هٜما سمٕمض ىمّمائدا

اعمِمٝمقرة واًمتل  سمـ طمسلم سمـ ـماهر احلبٞمب قمبداهلل

 :ذم طمٞماشمف اعمسٚمؿ  ًمٚمٕمٛمؾ هباحتاج ـي

 : قصًدة يف حثه على طلب العله

  ـْ يا شماريما ًمٚمٛمـدارس ًمـٞمس هـذا طمَسـ

         
 

ــاجمــاًمس اخلــػم  ــ  ُم ــ ؽمكْ شُم ــا اًم ـْ ٛمِ ـوومٞمٝم  ٜم

 

 
 

ـْ وَُمــ جمــاًمس اخلــػم ومٞمٝمــا يمــؾ ومْمــؾٍ   

          

 

 

 

ـْ جمــاًمس اخلــػم شَمــ  دومع ًمٚمٗمــتـ واعمحــ  

 

 



(34) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 ـْ وَمـ جماًمس اًمٕمٚمؿ حتـقي اخلـػم ذم يمـؾ  

          
 

ــًُمــضمٕمٚمٝمــا ُما ـمــقسمك ًمٕمبــدٍ   ـْ ف واًمسا  ٙم

 

 
  نْ رَ ر واًمدا ذهب سماًمٙمدَ شمجاًمس اًمٕمٚمؿ ـُم

         
 

ــد سمَ يَ هبــا  هبــا  ــا ىم ــّمــٚمح اًمٔمــاهر وُم  ـْ َٓم

 

 

 

ـْ ؾًم دْ ا ًمٞمس طَم ٘مٞمٜمً ا يَ دىمً ِص  ذا احلْؼ   ا وفمـ

          
 

 ـْ َٓمـاًمٗمِ  ٕهـؾِ  يمؿ ضمـات آيـات ُمٕمروومـفْ  

 

 
 

 ـْ َس حَ ـاًمــ جلــد   فْ ُمرويــ ويمــؿ أطماديــْث 
 

 
ذم  ءْ ذم اًمبخـــاري وذم ُمســـٚمؿ وَش  ءْ َش  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـْ ٜمَ اًمس 

 

 
 

          أًمـػ أنْ  ـْ طمْمقر جمٚمس قمٚمؿ ظمـػم ُِمـ

        
 

ــــقدهؿ أو شمُ   ــــشمٕم ــــريمَ  نْ إٔمٝمؿ وٞم  َِم  ـْ ٕمَ شم

 

 
ـْ واًمٕمٚمؿ ومرض قمغم اعمسـٚمؿ ـمٚمبـف وَُمـ  

 

         

 

 ـْ ًَمــوَ  زايا إًمٞمــف ومٝمــق ومــؾمــٚمؽ ـمريً٘مــ 

 

 
  ـْ ـمَ اًمــقَ  ؿَ ْٕمــٕمف اهلل واجلٜمــات ٟمِ يْمــٞم  

         
 



(35) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ـْ  ـْ َٚمـؿ واقمٛمِ ُم٠مواه ومـاقمٚمؿ وقمٚم ـ   واظمٚمّمـ

 

 
 ـْ ب واىمـرسمَ يمَ وزاطمؿ أهؾ اًمٗمْمائؾ سماًمر  

          
 
 

 
ـْ  ـْ ٕمت يمــؿ ُِمــٞما ع وم٘مــد َضــْمــٞم  وٓ شمُ    زُمــ

 

 
 ـْ َٕمـواًمٔما  طْ احلـٜمُ  بـؾِ ىمَ  ـْ ٛمر ُمِ شمٖماٟمؿ اًمٕمُ 

          
 

ــؾ    ــٚم  ؾَمــريب وَ  وص  ـْ د طَمــقِمــا رَ ـؿ يمٚمٛم

 

 
 ـْ تَ اًمِٗمـ كم  جَ ـقمغم رؾمقًمؽ أيب اًم٘ماؾمؿ ُمُ 

          
 

 (1)ـْ ؾَمـهلؿ ذم اًمرا  وأل واًمّمحب واًمتاسمعْ  
  

                                                 

ؾَمـ : (1) ، واعم٘مّمقد هٜما احلَْبؾ اًمذي ُي٘ماُد سمف اًمَبٕمػُم وهمػُمه  أصؾ اًمرا

 .اًمتاسمع واعمٜم٘ماد ٕهؾ اًمبٞمت واًمّمحاسمة ريض اهلل قمٜمٝمؿ



(36) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 اليت تقزأ قبل الفجز :السحزية  القصًدة

 يا أرطمؿ اًمراطمـــــٛملم، يا أرطمؿ اًمرامحلم 

 لمـــج قمغم اعمسٚمٛمــر  ومَ ، يا أرطمؿ اًمرامحلم 

   

 ٞمـــــؿــيا رسمٜمــا يا رطم، يا رسمٜمــا يا يمـريؿ 

 لمـــٕمِ ـٛمُ ـاًم ؿَ ٕمْ ٟمِ  وأٟمَت ، ٞمؿ احلٚمِ  اجلقادُ  ٟمَت أ

   

 اكرَ إًمــــٝمل دَ  كْ ومادرِ ، اك قَ ق ؾِم ـرضُم ٟمَ  َس ـوًمٞم

 يـــــدِ ـــا وَ ٟمٞمــَدُ  ؿ  ٕمُ يُ  ، ـالكٝمَ ـا واًمٜمَ ىمبؾ اًمٗمَ 

   

 ــاٜمـَ سبَ ا طَم يَ  ـــقاكَ ؾِم ، ــــــــــا ٜمـَ سما ا رَ ـَٜماًمَ وُمَ 

 ٞمـــتِ ـــــقي يا ُمَ ىمَ  ويا، ــك ٜمـَال واًمٖمِ ا اًمٕمُ ذَ  يا

   

 ٞمـــؿ٘مِ ستَ يمل ٟمَ  اًمٕمــدَل ، ٘مٞمــــؿ ازم يُ وَ  ْؽ ٟمس٠مًمُ 

 ٞمـــــٕمِ اًمٚما  ٞمــــعُ ٓمِ وٓ ٟمُ ، يــؿ قِ اًم٘مَ  اكَ دَ قمغم هُ 

   



(37) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 ٟمت اًمسٛمٞمع اًم٘مريـــب، أٞمب ـــــجِ رسمٜما يا ُمُ  يا

 ر إمم اعم١مُمٜمٞمــــوماٟمٔمُ ، اًمرطمٞمب  ٞمعُ اًمقؾِم  ضاَق 

   

 كـٜماًمـــــــٛمُ  ديِن ا وشمُ ٜما ـقمَ ، ــا ٜمــَ اًمٕما  زيُؾ ٟمٔمرة شمُ 

 ــــــلمطمِ  ذم يمؾ   اهْ ُٟمٕمٓمَ ، ـــــــــا ٜمَ ٝمَ ـا ويمؾ اًمُِمٜما 

   

 ٞمؿ احلــــــــدود٘مِ وازم يُ ، ؾماًمؽ سمجاه اجلدود 

 ويدومع اًمٔماًمـــــــــــٛملم، قد ومٞمٜما ويٙمٗمل احلُس 

   

 ُي٘مٞمـــؿ ًمٚمّمـــــٚمقات، ُيزيؾ ًمٚمٛمــــٜمٙمرات 

 حمب ًمٚمّماحلـــــــلم، ي٠مُمر سماًمّماًمــــحات 

   

 اميمؾ اًمٓمٖمـــــــ رُ ٘مٝمَ يَ ، ام رَ اًمــــحَ  يمؾا  زيُح يُ 

 وي١مُمـــ اخلائٗمـــــــلم، سملم إٟمــــام  ُل ٕمدِ يَ 

   



(38) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 اموَ ــــارك دَ بَ ٟمـــاومع ُمُ ،  امَ ٞمث قمَ ٜما همِ اؾم٘مِ  رب  

 ٜملماًمس   ــــــرِ ٛمَ ـقمغم ُمَ ، ـــــام قمَ  وم ذم يمؾ  دُ يَ 

   

 ــلمٛمِ سٚمِ ـــــــٜما ُمُ قوما وشمَ ، ـ ـريايمِ ا ؿَم ٜمَ ـاطمٞم رب  

 ـــــلماسم٘مِ اًمسا  ةِ  ُزُمرَ ذم، ــــلم ٜمِ أُمِ  ـَ ُمِ  ْث ٕمَ ـُٟمب

   

 قلـــــــــبُ ٜما سماًم٘مَ سما ضُمد رَ ، ــقل ـــمف اًمرؾُم  اهِ سمجَ 

 ــلمزم أُمِ  ْب جِ رب اؾمتَ ، ــــقل ؾ ؾُم ا يمُ ب ًمٜمَ هَ وَ 

   

 ــــــٞمؾٛمِ ـؽ ضَم ٕمٚمَ ـويمؾ ومِ ، يؾ زِ يب ضَم رَ  اكْ ٓمَ قمَ 

 ــلمٕمِ اُمِ  اًمٓما غَم د قمَ جُ ومَ ، يؾ ــــقِ ا ـمَ ٚمٜمَ ُمَ ا ٞمَؽ ومِ وَ 

   

 ــــــاقٓمَ آ يُ ُمَ  ٕمؾِ ومِ  ـْ ُمِ ،  اْق ٜمَ اخلِ  اَق َض  ب  رَ  يا

 ٞمــــهِ ف رَ سمذٟمبِ  ـْ ـــٛمَ ًمِ ، ــــالق اًمٖمَ  ؽ  ٗمَ ـ سمِ اُمٜمُ ومَ 

   



(39) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 قبـــــٞمُ اًمٕمُ   ًمٙمؾ  واؾمؽُم ، ٟمقب اًمذ   ؾ  ٙمُ ر ًمِ واهمٗمِ 

 ى اعمــ١مذيلمأذَ  وايمِػ ، وب رُ اًمٙمُ  ؾ  ٙمُ ًمِ  ْػ وايمِِم 

   

 امٍِمَ ـآٟم اٟمَ ا دَ إذ، ام ــتَ ظِم  ـْ ـؿ سم٠مطمَس ـِواظمت

 ــٞمبِ جَ ـاًم ُح ـؿمـوزاد رَ ، ام ـطملم احِلٛمِ  انَ طَم وَ 

   

 إٟمــام ـــٞمعِ ـٗمِ قمغم ؿَم ، الم واًمسا  هْ اًمّمال ؿا صمُ 

 ـلمٕمِ اسمِ واًمتا  حْب واًمّما ، ام ــرَ اًمٙمِ  ٕمؿَ ٟمِ  وألِ 

   



(41) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 صًدته اليت ختته بها اجملالسق

ــــــــــا  ــــــــــا اقمؽمومٜم ــــــــــا رسمٜم  ي

         
 

 ٟمٜمـــــــــــــــــا اىمؽمومٜمـــــــــــــــــا٠مسم 
رسومٜمــــــــــــــــاأٟمٜمــــــــــــــــا أو   

          
 
 

 
 قمـــــــــغم ًمٔمــــــــــك أرشومٜمــــــــــا 

 

 
 

 فْ قسمـــــــــب قمٚمٞمٜمـــــــــا شمَ ُتـــــــــومَ 

          
 

 قسمــــــــــفْ يمــــــــــؾ طَم  ُؾ ٖمِســــــــــشمَ  

 

 
ــــــــقراِت  ــــــــا اًمٕم ــــــــؽم ًمٜم  واؾم

         
 

ـــــــــــــــ اًمروقمــــــــــــــاِت آو   ُم

 

 

 

ــــــــــــــديٜما ــــــــــــــر ًمقاًم  واهمٗم

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــا رب     وُمقًمقديٜم

 

 
 

ــــــــــــؾِ وإ ــــــــــــقانِ  ه  واإلظم
 

 
 النِ خُ ـاًمــــــــــــــ وؾمــــــــــــــائرِ  

 

 
 

 فْ حبـويمـــــــــــــؾ ذي َُمـــــــــــــ

        
 



(41) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ـــــــــــــ وْ أ  ـــــــــــــأ ةٍ ػمضِم  فْ حبو ُص

 

 

 ٛمعْ ـضمــــــــــــأواعمســــــــــــٚمٛملم 
 

 
ــــــــــــــلم رب  آ  ــــــــــــــٛمعْ  ُم  اؾم

 

 
ــــــــاًل  ــــــــ وَ ومْم ــــــــاا ُمَ قدً ضُم  ٜم

         
 

ـــــــــــــــاٍب   ـــــــــــــــُمِ  ٓ سمايمتس  اٜما

 

 
ـــــــــــٓمٗمك اًمرا  ـــــــــــسماعمّم  قلِ ؾُم

          
 
 

 
 قلِ ؾُمـــــــــ ؾ  ُٙمـــــــــك سمِ حَٔمـــــــــٟمَ  

 

 
 ؿ ريبٚما ؾَمـــــــــــــوَ  غما َصـــــــــــــ

          
 

ــــــــــدا   ــــــــــف قم ــــــــــ قمٚمٞم  ب  حَ ـاًم

 

 
ـــــــــــــفِ  ـــــــــــــ وآًم  ِب حْ واًمّما

          
 

ـــــــــ  ـــــــــ دادَ قِم ـــــــــ ش  ـَم  ِب حْ اًمس 
ــــــــــــــدُ   ــــــــــــــفِ ًمإل واحلٛم ًم  

         
 

ــــــــــــــ    ذم اًمبِ
ِ
ــــــــــــــواًمتا  دء  لاهِ ٜمَ

 

 
 

 



(42) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 

 : الىصًة الصادية للسًد عبداهلل بً حسني بً طاهز

ا ُمـ هتاـٛميمتب اًمسٞمد قمبداهلل سمـ طمسلم وصٞمة ٓ ختٚمق يمٚم

، أوصٞمؽ سماإلظمالص طمرف اًمّماد إًمٞمؽ ٟمّمٝما : )

، وسماًمّمؼم ، وسمآىمتّماد ، وسماًمّمٛمت ، وسماًمّمدق 

، وسماًمّمٚمة ، وسماًمّمٞمام ، وسماًمّمدىمة ، وسماًمّمالة 

، وسماإلٟمّماف ، وسماإلصالح ، وسماًمّمالح ، وسماًمٜمّمٞمحة 

وسماىمتٜماص اًمّمدي٘مٞمة ، وسمآشمّماف سمإوصاف اًمّماحلة 

وسماًمتقايص سماًمّمؼم ، وسماًمرصاٟمة ، وسماًمّمٞماٟمة ، اًم٘مّمقى 

وصػم ، صدىمٜما اهلل ، وسمّمحبة اًمّماحللم ، وصاطمبف 

ُملم واحلٛمد هلل رب ، آُمّمػمٟما ُمّمػم اًمّمادىملم 

 (.اًمٕماعملم



(43) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 

: شمقذم رمحف اهلل سماعمسٞمٚمة ذم ُمٜمـتّمػ ًمٞمٚمة  وفاته

اخلٛمٞمس ، اًمساسمع قمنم ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع اًمثاين ؾمٜمة اصمٜملم 

وظمرضمت ضمٜمازشمف هـ( 1777وؾمبٕملم وُمئتلم وأًمػ )

ظمٞمف احلبٞمب وىمؼم سماعمسٞمٚمة إمم ضمقار أ، قمِمٞمة اخلٛمٞمس 

 هٚمف.ـماهر سمـ طمسلم وسم٘مٞمة أ

 

 

 

 

 

 

 



(44) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 
 مقربج احلثٍة عثذاهلل ته حسني وأخٍه طاهز تاملسٍلح

 

 
 احلثٍة عثذاهلل ته حسني تاملسٍلحواجهح دار 



(45) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 
 مسجذ احلثٍة عثذاهلل ته حسني ته طاهز تاملسٍلح

 

 



(46) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 سني تاملسٍلحاحلثٍة عثذاهلل ته حدار واجهح 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(47) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 
 

 

  الحبيب عهىد

 طاهر بن حسين بن عبدهللا

  وذريته زوجاته إلى

 



(48) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 

       



(49) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 
احلٛمد هلل وطمده وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟما حمٛمد وآًمف  

 .وصحبف وؾمٚمؿ

رسمف قمبداهلل سمـ  إممقمٝمده اًمٗم٘مػم  ومٝمذا ُما ( سمٕمد أُما )    

 ادً زوضماشمف وذريتف اًمذيمقر واإلٟماث أسم إممطمسلم سمـ ـماهر 

ـْ  ، شمٜماؾمٚمقا ُما ة ٜما قا سمُس يستٜم   نْ أوهق  ، ٛمٕمفيس وهق هلؿ وعم

 ريض اهلل قمٜمٝمؿ ؛واخلٚمٗماء اًمراؿمديـ  ، ؾمٞمد اعمرؾمٚملم

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڦ  ڦ  ڦچ : ًم٘مقًمف شمٕمامم

 وؾمٚمؿوآًمف وًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف  (1)چڃڃ  ڃ    ڃ

اخلٚمٗماء  ةٜما ٜمتل وؾُم قمٚمٞمٙمؿ سمُس ) :ة ذم قماومٞم شمباقمفا ورزىمٜما

                                                 

 (.91آل قمٛمران ) ؾمقرة (1)



(51) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

قمجز قمـ ذًمؽ ومال  ـْ وُمَ  (1)(اؿمديـ اعمٝمديلم ُمـ سمٕمدياًمر

ـْ ـيَ   ، ةاًمسٚمػ اًمّماًمح اعمِمٝمقد هلؿ سماًمقٓي يهد خرج قم

ـْ  اًمسػم سمسػم ي ذم قمباد ي  ـَ ىمؾ ُمِ مل يقومؼ ًمذًمؽ ومال أ وُم

سمخاـمر اًمّمٖمػم  يوظمٚمق ي واقمتزازم قمـ اخلٚمؼ ُمع أظمذ

همػم  ـْ ، ُمِ  واًم٘مريب واًمبٕمٞمد ، وإٟمثكر يمَ واًمذا  ، واًمٙمبػم

 .ةوٓ ُمباهمْم اةجاومـوٓ ُمُ  ةخاًمٓمـوُمُ  امزضمةـُم

 ، يمان ـْ ُمع ُمَ  ةخاصٛمواعم ةوماحلذر يمؾ احلذر ُمـ اعمٜمازقم

وم٘مد قمارصين  ةوسماجلٛمٚم ، ويمٞمػ ُما يمان ، ا يمانـوومٞمٛم

وسمٕمْمٙمؿ  ، اًمثالصملموسمٕمْمٙمؿ  ، ةسمٕمْمٙمؿ اًمٕمنميـ اًمسٜم

                                                 

اض سمــ ؾمـارية سَمـرْ ُمــ طمـديث اًمٕمِ  [7171سمرىمؿ ] ضماُمع اًمؽمُمذي (1)

 قماًُما طمٙمؿ اعمسـٚمٛملم لمواخلالومة اًمراؿمدة داُمت صمالصم .ريض اهلل قمٜمف

هـؿ : اًمّمـديؼ ؛ ومٞمٝما مخسـة ُمــ ؾمـادة اًمّمـحاسمة ريض اهلل قمـٜمٝمؿ 

 ان وقمكم واحلسـ سمـ قمكم ٟمٗمٕمٜما اهلل هبؿ مجٞمًٕما.ـواًمٗماروق وقمثٛم



(51) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ا ـأي ومٞمٛم -اًمسػم سمسػم ي  ـَ ومال أىمؾ ُمِ  ، وأيمثر إرسمٕملم

 .ذًمؽ ـْ أىمؾ ُمِ  ٓ ، ذًمؽ ـْ أىمؾ ُمِ  ٓ - دحٛمَ ـيُ 

 الىصٍح تالرتحم والصذقح على األمىاخ
طمسب  وآؾمتٖمٗمار ؿ قمكما وأوصٞمٝمؿ سماًمؽمطم  

راء قوزيادة ذم قماؿم ، إوىماتذم يمؾ  آؾمتٓماقمة

ر اهلل واًمِمٝمر اًمذي ي٘مد   ةحلجا وذيورضمب ورُمْمان 

 ةٚمت قمٚمٞمف اًمّمدىمٝمُ ع اهلل قمٚمٞمف وؾَم وؾما  ـْ وُمَ  ، ومٞمف اًمقوماة

 ، ىمٚمٞمؾ أو يمثػم ـْ ُمِ ؛ ؾ قمٚمٞمف سٝمُ ا يَ ـومٚمٞمتّمدق سمٛم لقمٜم  

ـْ  وأذٟمت .ةاخلٛمس إوىماتذم هذه ا ّمقًص وظُم   أراد أنْ  عم

 ةل سمٜمٗمسف أو سم٠مضمػم ومٚمٞمٗمٕمؾ وًمف سمٕمنمأو يٕمتٛمر قمٜم   جا حُ ـيَ 

 ، ٛمقومؼ ًمٙمؾ ظمػمـاًماهلل و ،(1)أُمثاهلا ةسمٕمنم ةاحلسٜم نا ٕ ؛ أُمثاًمف

                                                 

ٟمٕمـام :  (1)   گک  ک  ک  ک  گ  گچ   ًم٘مقًمف شمٕمامم ذم ؾمقرة ٕا

 .چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     گ  ڳ  ڳ 



(52) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 .وإيايمؿ ًمذًمؽووم٘مٜما اهلل 

 الزحم الىصٍح تصلح
اهلل  فٛمـرطم (1)ـماهر إخا أوىص سمف ـين أوصٞمٙمؿ سمٛمصمؿ إ 

ذم  اةٌ رَ ـثُمَ  وم٢مهنا) : سم٘مقًمف ذم ظمٓمبتف قمغم صٚمة اًمرطمؿ

                                                 

سمــ ـمـاهر : وًمـد سمـؽميؿ ؾمـٜمة  اًمٕمالُمة اعمجاهـد ـمـاهر سمــ طمسـلم  (1)

هـ وسمٕمد أن أيمٛمؾ شمٕمٚمٞمٛمف هتٞمـ٠م إلىماُمـة دوًمـة إؾمـالُمٞمة ؛ ٕٟمـف 1104

قمارص طمٙمؿ يـاومع حلرضـُمقت ويماٟمـت شمٚمـؽ اًمٗمـؽمة ُمٚمٞمئـة سمـاجلقر 

، ىمٛمٚمـة واًمٔمٚمؿ ، وزاد اًمٓملم سمٚمة ىمدوم محٚمة ٟمجدية سم٘مٞمادة ٟمـاضمل سمــ 

ؾمـٜمة(  91وقمٜمـدها سمايٕمـف اًمٜمـاس وقمٛمـره )، هــ 1774وذًمؽ ؾمٜمة 

ومتٕمٚم٘مت آُمال اًمٜماس ومٞمف ، ومحؾ اًمٕمٚمقيقن اًمسالح ًمٚمجٝمـاد ذم ؾمـبٞمؾ 

ريٕمة وٟمٍمـة ـاُمة اًمِمــرضمـاء إىمـ؛ واٟمْمؿ ًمف يمثػم ُمـ اًم٘مبائـؾ ، اهلل 

  ـماهر سمـ طمسلم سمٜمٗمسـف ُمـرات ٓهمتٞمـالوشمّمدى اإلُمام  اًمْمٕمٞمػ ،

طمٞمث خيرج ًمّمالة اًمٗمجر سمٛمسـجد اًمسـٙمران ،  ذم اًمٖمٚمس همراُمة ًمٞماًل 

 .هــ1741ؾمـٜمة سماعمسٞمٚمة شمقذم ، ًمٙمـ شمٚمؽ اًمثقرة مل يٙمتب هلا اًمٜمجاح

 (.303-7/307اٟمٔمر طماؿمٞمة ؿمٛمس اًمٔمٝمػمة )



(53) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 سمٛمٙمارم قمغم اًمتحكم   ةداًم ، (1)ذم أضمال ٜمس٠مةٌ ُمَ  ، إُمقال

 .لة سمحسـ اعمآىماـمٕم ةٌ ارُمَ أَ و ، ظمالقإ

 قمذاهبا ؛ ةٕمـٔمٞمـهنا وماطمِمة وم٢موم ؛ ةَ ٕمـوماطمذروا اًم٘مٓمٞم

،  (7)ُمٚمٕمقن سمٜمص اًم٘مرآناًم٘ماـمع  ، وُمرقماها وظمٞمؿ ، أًمٞمؿ

،  جد رائحة اجلٜمانـيَ  اًم٘ماـمع ٓ ، يامناًم٘ماـمع ضٕمٞمػ اإل

ٝما ـٚمقا أرطماُمٙمؿ أيِّم ـوم ، مم اجلػمانى ؿم١مُمف إاًم٘ماـمع يتٕمدا 

                                                 

ا رواه اًمؽمُمـذي ـقمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٞمٛمـ اًمرؾمقل صغم اهلل ًم٘مقل  (1)

 ريض اهلل قمٜمـفأيب هريـرة  [ ُمـ طمديث1373ذم ضماُمٕمف سمرىمؿ ]

صـٚمة  وم٢منا ؛ أٟمساسمٙمؿ ُما شمّمٚمقن سمف أرطماُمٙمؿ  ـْ قا ُمِ ٛمُ ٕمٚما شم) :ىمال 

 (.ُمٜمس٠مة ذم إصمر، ُمثراة  ذم اعمال  ،حبة ذم إهؾ ـاًمرطمؿ ُم

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   حٛمدـُمشمٕمامم ذم ؾمقرة شمبارك وًم٘مقًمف   (7)

ڈ  ژ  ژ   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 .چڑ   ڑ    ک  ک  ک  



(54) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ىمقائؿ قمرش  ـْ سم٘مائٛمة ُمِ  ة٘مٕمٚما طمؿ ُمُ راًم نا ٢موم ؛ اإلظمقان

  اٟمتٝمك .(1)(ناُمرقمغم ىماـمٕمٝما سماحل ققماًمرمحـ شمد

ذا ىمٓمع إ ـْ ا اًمقاصؾ ُمَ ـإٟمٛم ؛ وًمٞمس اًمقاصؾ سماعمٙماومئ   

  (7) .ٛمف وصٚمٝماـرطم

ـْ وآًمف قمٚمٞمف اهلل ؾم٠مل رضمؾ رؾمقل اهلل صغم       وؾمٚمؿ قم

ـِ طُم  ڄ  ڃ    ڃ   چ   : وضمؾ ومتال ىمقًمف قمز .ٚمؼخُ ـاًم س

الة صمؿ ىمال قمٚمٞمف اًمّما  (9)چڃ  ڃ  چ  چ

 ـْ ُمَ  لٕمٓمِ ـوشمُ  ، ىمٓمٕمؽ ـْ ُمَ  َؾ ِّم شمَ  نْ أ هق) : المواًمسا 

                                                 

  (.794 - 799احلبٞمب ـماهر سمـ طمسلم ) ظمٓمبة (1)

[ ُمــ 3143سمـرىمؿ ]ُمرومققًمـا هذا احلديث أظمرضمـف اًمبخـاري ( 7)

 طمديث قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕماص ريض اهلل قمٜمٝمام.

 (.133إقمراف ) ؾمقرة (9)



(55) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ظمر زاد ذم طمديث آ (1)(فمٚمٛمؽ ـٛما قمَ  قَ وشمٕمٗمُ  ، ؽُمَ رَ طَم 

ف صغم اهلل قمٚمٞمف وورد أٟما  (7)(ًمٞمؽإ اءَ ؾَم أ ـْ مم ُمَ إ ـَ حِس ـوشمُ )

 ٓ ـْ ُمَ ؛ ي١مُمـ  واهلل ٓ ، ي١مُمـ ٓ واهللِ) : ؾمٚمؿ ىمالآًمف وو

 ا.ـٛمً طمـور اضمارً  ذا يمانَ إومٙمٞمػ  (9)(ي٠مُمـ ضماره سمقائ٘مف

                                                 

٘مبة سمـ ُمـ طمديث قمُ  [7703سمرىمؿ ] اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم (1)

 قمٜمف.شمٕمامم ريض اهلل قماُمر 

 ـماًمـب ُمـ طمديث قمكم سمـ أيب [9777] اًمؽمهمٞمب واًمؽمهٞمب سمرىمؿ (7)

 .ريض اهلل قمٜمف

ُمـ طمديث أيب رشيـح ريض [ 3171صحٞمح اًمبخاري سمرىمؿ ]( 9)

 .اهلل قمٜمف



(56) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 
 الىصٍح تاالستخارج

ٟمٗميس واعمذيمقريـ  وأويص ،ايمؿ ًمٙمؾ ظمػميإووم٘مٜما اهلل و

٠مين واًمتثبت ذم واًمت ةوآؾمتِمار ةسمٙمثرة آؾمتخار أيْما

ًٓ ٛمٞمع إـضم ظمذ سماحلزم ، وإ ا وظمروضًم ُمقر دظمق

 ، ل ُمٜمف احلذرٜمج  يُ  ٓيمان اًم٘مْماء واًم٘مدر  نْ إو ، طمقطوإ

ڳ  ڳ  ڳ  چ:  ىمال اهلل شمٕمامم .ركـشمت ؾمباب ُماومإ

ىمال  (7)(وشمقيمؾ ٚمٝماقم٘ما) احلديثوذم  (1)چڳ ڱ 

 :اًمِماقمر

 قَمـ
ِ
 فُ ٗمُٕمــٟمَ  ا ومٞمــفِ ـَٛمــك ًمِ ٕمَ ْســيَ  أنْ  غم اعمــرء

 
 

                                                 

 (.71اًمٜمساء ) ؾمقرة (1)

ُمــ طمـديث أٟمـس سمــ ُماًمـؽ  [7317سمرىمؿ ] ضماُمع اًمؽمُمذي (7)

 .ريض اهلل قمٜمف



(57) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 (1)هرُ اًمـــدا  هُ دَ اقمِ َســـيُ  ٞمـــف أنْ قمٚمِ  ًمـــٞمَس وَ َ 
وًمق يمان إُمر يمذًمؽ عما يماٟمت اًمقصايا واًمٜمّمائح  

هنا ُمـ ىمبٞمؾ إؾمباب ذم ٕ ؛ حبقسمة وُمٓمٚمقسمة وُمٜمدوسمةـُمَ 

ًمسالُمة ُمـ اًمنمور وإمم ا، وإمم اًمسٕمادة ، اًمدقمقة إمم اهلل 

، وُمـ فمٝمر ًمف اخلػم ذم شء ُمـ همػم  ذم اًمدٟمٞما وأظمرة

 شمردد ومٞمٚمزُمف وإٓ ومٚمٞمتقىمػ. 

  ـَ ُمِ ):  ىمال ؾمٞمدٟما قمكم سمـ أيب ـماًمب ريض اهلل قمٜمف

                                                 

 :هـ وأصٚمٝما 1911عمحٛمد اهلالزم اعمتقرم ؾمٜمة إسمٞمات  (1)

ـــــرء أنْ  ـــــغم اعم ـــــف      قم ـــــف ٟمٗمٕم ـــــا ومٞم ـــــٕمك عم      يس

 

 

ــــــــ  ـــــــــوي ــــــــاري إذا ُمســــــــف اًم  رض  ـرضع ًمٚمب

 

 

 ؿ ًمٚم٘مْمــــــــاسٚم  ـن ُيــــــــأا قمٚمٞمــــــــف ً٘مــــــــوطم

          

 
 

 

 هُر اًمــــــــدا  هُ دَ ســــــــاقمِ يُ  وًمــــــــٞمس قمٚمٞمــــــــف أنْ  
  



(58) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

وأيمثر طمقادث أهؾ اًمزُمان  (ٜمد احلػمةػ قمِ اًمتقومٞمؼ اًمتقىم  

، ومٗمل احلديث سمٕمد أن ذيمر  ومٞمف اًمٕماىمؾ ػمُ حِ ـأو يمٚمٝما مما يَ 

ت قمـ إُمر سماعمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر طمتك ىمال اًمسٙمق

ـا ) : وضمؾ زا ـ٘مقل اهلل قمـي : ذم آظمره هلؿ  يب طمٚمٗمت ٕشمٞمح

أهيا  )ياوذم طمديث آظمر  (1)(اومٞمٝما طمػماٟمً  احلٚمٞمؿُ  ّمػمُ يَ  ومتٜمةً 

ـّ قمـ  ، سماعمٕمروف ًمت٠مُمرنا  : اهلل ي٘مقل نا إ ، اًمٜماس وًمتٜمتُٝم

وذم طمديث  (7)(شمدقمقا ومال يستجاب ًمٙمؿ ىمبؾ أنْ  ، اعمٜمٙمر

  (9).)وشمستٖمٗمروٟمف ومال يٖمٗمر ًمٙمؿ(آظمر 

                                                 

 .ىمقل أهؾ اًمٙمتاب ـْ وهق ُمِ  [911ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمرىمؿ ]( 1)

ذيٗمة سمـــ ـ[ ُمـــ طمــديث طُمــ 7113ضمــاُمع اًمؽمُمــذي سمــرىمؿ ]( 7)

 ان ريض اهلل قمٜمف سمٜمحقه.ـاًمٞمٛم

ُمـ طمديث قمبداهلل سمـ  [1917ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين إوؾمط سمرىمؿ ] (9)

 ا.ـقمٛمر سمـ اخلٓماب ريض اهلل قمٜمٝمٛم



(59) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

سمٕمض اًمٜماس ٓ  ا ظمٗمٜما أنا ا ذًمؽ ٕٟما ا ذيمرٟمـوإٟمٛم

ان ـوذًمؽ أضٕمػ اإليٛم، يٜمٙمرون اعمٜمٙمر طمتك سم٘مٚمقهبؿ 

ٟمس٠مل ، ان ـإيٛم ـْ ظمردل ُمِ  ـْ ة ُمِ ًمٞمس وراء ذًمؽ ُمث٘مال طمبا 

 مل وم٢منْ  ، ُيٖمػم  اعمٜمٙمر سمٞمده ، ومٕمغم اإلٟمسان أنْ  اهلل اًمٕماومٞمة

 ؛ ذًمؽ ـْ ٓ أىمؾ ُمِ  ، مل يستٓمع ومب٘مٚمبف وم٢منْ  ، يستٓمع ومبٚمساٟمف

طمٞمث  ـْ َب إيامٟمف ُمِ ُيسٚمَ  أنْ  ـْ ا ُمِ اإلٟمٙمار سماًم٘مٚمب ظمقومً : أي 

ق ومال صمؿ يدقمُ ،  حػم ومٞمٝما احلٚمٞمؿُ ـيَ  ويّمػم إمم ومتٜمةٍ ، ٓ يِمٕمر 

 .ٖمٗمر ًمفويستٖمٗمر ومال يُ  ، ستجاب ًمفيُ 

 ؿ اًمٕمٚمؿ ٕضمؾ أنْ يتٕمٚما  ومٞمجب قمغم اإلٟمسان أنْ 

ل ٚم٘مِ  ومٞمُ وٓ يب٘مك ضماهاًل  ، اعمٜمٙمر ومٞمٜمٙمره وًمق سم٘مٚمبف يٕمرَف 

:  اإلطمٞماءٟمٗمسف إمم اًمتٝمٚمٙمة. ىمال اإلُمام اًمٖمزازم رمحف اهلل ذم 

 رَضَ طَم  ـْ ُمَ آًمف وؾمٚمؿ: )ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و

                                                                             

 



(61) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

هماب قمٜمٝما  ـْ ، وُمَ  ف هماب قمٜمٝماومٙمرهٝما ومٙم٠مٟما  ٕمّمٞمةً ـُم

أن يحرض حلاضمة  وُمٕمٜمك احلديث (1)ٝما ومٙم٠مٟمف طمرضها(وم٠مطمبا 

 وم٠مُما احلْمقر ىمّمًدا ، أو يتٗمؼ ضمريان ذًمؽ سملم يديف

 .ومٛمٛمٜمقع سمدًمٞمؾ احلديث إول

: يمان أهؾ  (7)ريض اهلل قمٜمف صمؿ ىمال اسمـ ُمسٕمقد 

                                                 

   .[ ُمـ طمديث أيب هريرة14991ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى سمرىمؿ ] (1)

يمان إؾمالُمف ،  أسمق قمبداًمرمحـ ،( هق قمبداهلل سمـ ُمسٕمقد سمـ هماومؾ اهلذزم 2)

ؿ ؾمٕمٞمد سمـ زيد وزوضمتف وماـمٛمة سمٜمـت  ذم أول اإلؾمالم طملم أؾمٚمىمدياًم 

وهـاضمر ، ا واحلديبٞمـة ؿمـٝمد سمـدرً ،  سمزُمـان رَ ٛمَ اخلٓماب ىمبؾ إؾمالم قمُ 

ومّمغم ، واًمثاٟمٞمة إمم اعمديٜمة ، إومم إمم أرض احلبِمة ؛ ا اهلجرشملم مجٞمٕمً 

سمـ ُمسٕمقد ُمـ أهؾ اًم٘مرآن طمتك ىمال رؾمقل اهلل صغم ايمان و اًم٘مبٚمتلم.

 –ُمـ أرسمٕمـة ؛ ُمــ اسمــ أم قمبـد  ظمذوا اًم٘مرآن):  اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

( طمذيٗمـة سمـ يمٕمب ، وؾمامل ُمـقمم أيب وُمٕماذ سمـ ضمبؾ ، وأيب -سمف  ومبدأ

 .هـ(97 )ٜمتلم وصمالصملمشمقذم رمحف اهلل سماعمديٜمة ؾمٜمة صمُمتٗمؼ قمٚمٞمف ، 



(61) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ىمرية يٕمٛمٚمقن سماعمٕمايص ويمان ومٞمٝمؿ أرسمٕمة ٟمٗمر يٜمٙمرون ُما 

 ...إٟمٙمؿ شمٕمٛمٚمقن يمذا ويمذا : يٗمٕمٚمقن وم٘مام أطمدهؿ وم٘مال

ومٙماٟمقا يردون ، ٞمح ُما يّمٜمٕمقن ومٙمان يٜمٝماهؿ وخيؼمهؿ سم٘مب

ومسبّٝمؿ ومسب قُه وىماشمٚمٝمؿ  ، قمـ أقمامهلؿ (1)ونقُ قمٚمٞمف وٓ يرقمَ 

 ، ٞمتٝمؿ ومٕمّمقينإين هَن ، : اًمٚمٝمؿ  ومٖمٚمبقه وماقمتزل وىمال

 .وىماشمٚمتٝمؿ ومٖمٚمبقين صمؿ ذهب ، وؾمببتٝمؿ ومسبقين

 ، قهـٝمؿ ومسب  وؾمبا  ، ٕمقهـصمؿ ىمام أظمر ومٜمٝماهؿ ومٚمؿ يٓمٞم

 ، ٞمتٝمؿ ومٚمؿ يٓمٞمٕمقينين ىمد هَن ، إ: اًمٚمٝمؿ  وماقمتزل صمؿ ىمال

 .شمٚمتٝمؿ ًمٖمٚمبقيناوًمق ىم ، قينوؾمببتٝمؿ ومسب  

 :  وماقمتزل صمؿ ىمال، صمؿ ىمام اًمثاًمث ومٜمٝماهؿ ومٚمؿ يٓمٞمٕمقه 

                                                 

  .: يٜمزضمرون ونقُ ( يرقمَ 1)

  



(62) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 ، ينقوًمق ؾمببتٝمؿ ًمسب   ، إين ىمد هنٞمتٝمؿ ومٚمؿ يٓمٞمٕمقين، اًمٚمٝمؿ 

 .وًمق ىماشمٚمتٝمؿ ًمٖمٚمبقين

 ، ٓمٞمٕمقينٞمتٝمؿ مل يُ إين ًمق هَن ، اًمٚمٝمؿ  : صمؿ ىمام اًمراسمع وىمال

ىمال  .وًمق ىماشمٚمتٝمؿ ًمٖمٚمبقين صمؿ ذهب ، ًمق ؾمببتٝمؿ ًمسبقينو

 ، يمان اًمراسمع أدٟماهؿ ُمٜمزًمةً  : ريض اهلل قمٜمف اسمـ ُمسٕمقد

 (1)وىمٚمٞمؾ ومٞمٙمؿ ُمثٚمف.

سماعمٕمروف  نا رُ ًمت٠مُمُ :  ريض اهلل قمٜمف (7)وىمال أسمق اًمدرداء

ـا  ـا أو ًمٞمُ ، قمـ اعمٜمٙمر  وًمتٜمٝم  اا ضمائرً ٚمٓماٟمً اهلل قمٚمٞمٙمؿ ؾُم  سٚمٓم

                                                 

 (.7/147إطمٞماء قمٚمقم اًمديـ ) (1)

ضمٜمـدب سمــ  وأصحٝمااظمتٚمػ ذم اؾمٛمف يمثػما : أسمق ذر اًمٖمٗماري  (7)

يمـان ُمــ يمبـار  يـة ،ٖمٗماراًموأُمـف رُمٚمـة سمٜمـت اًمقىمٞمٕمـة  ،ضمٜمادة 

شمقذم سماًمرسمـذة ؾمـٜمة ، أؾمٚمؿ سمٕمد أرسمٕمة  ؛اًمّمحاسمة ىمديؿ اإلؾمالم 

 هـ(74)



(63) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ويدقمق  ، صٖمػميمؿ وٓ يرطمؿُ  ، يمبػميمؿ ُؾ ٓ يبج   ؛ فماعماً 

ويستٜمٍمون ومال  ، قمٚمٞمف ظمٞماريمؿ ومال يستجاب هلؿ

 ٖمٗمر هلؿ.ويستٖمٗمرون ومال يُ  ، يٜمٍمون

قمٛمؾ سمٌمء ُمـ  ا قمبدٍ ـأيٛم : (1) وىمال ؾمٝمؾ سمـ قمبداهلل

سمف قمٜمد ومساد إُمقر  فا ُأُِمَر سمف أو هُنِل قمٜمف وشمٕماـديٜمف سمٛم

هلل ذم زُماٟمف ومٝمق يمٛمـ ىمام ، وشمٜمٙمرها وشمِمقش اًمزُمان 

، ُمٕمٜماه أٟمف إذا مل ي٘مدر  سمإُمر سماعمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

                                                 

، أسمـق  ريـستــؾمٝمؾ سمـ قمبد اهلل سمـ يقٟمس اًمتاًمٕمامل اًمرسماين  (1)

ُمـ شمٕمٔمٞمٛمف ، و طمسٜمة، ًمف يمٚمامت ٟماومٕمة وُمقاقمظ  حٛمد اًمّمقذمـُم

ؾمٝمؾ سمـ قمبد اهلل  أشمك: ًمسٜمة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

: أظمرج زم  وم٘مال -صاطمب اًمسٜمـ   –اًمسجستٞماين داوود  أيبإمم 

ًمساٟمؽ هذا اًمذي طمدصمت سمف أطماديث رؾمقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف 

 هـ.709شمقذم رمحف اهلل ؾمٜمة وم٠مظمرضمف ًمف. ، وآًمف وؾمٚمؿ طمتك أىمبٚمف 



(64) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

إٓ قمغم ٟمٗمسف وم٘مام هبا وأٟمٙمر أطمقال اًمٖمػم سم٘مٚمبف وم٘مد ضماء 

 . (1)ُمـ اإلطمٞماء اٟمتٝمك .سمام هق اًمٖماية ذم طم٘مف

 التحذٌز مه الذوىب
يمثرة اًمذٟمقب ىمال اهلل  :واًمسبب ذم طمقادث اًمزُمان 

جب    ىئ  يئ جئ  حئ  مئ   ی  یچ  : شمٕمامم

وىمال  (7)چ  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  چ   : شمٕمامم

وٓ راومع هلذه اًمٜمقازل ُمثؾ  (9)چ  ىئ  يئ  جب  حب

ا ومٞمام يتٕمٚمؼ سماخلٚمؼ ُمـ رد وظمّمقًص ، اًمتقسمة سمنموـمٝما 

                                                 

 .(7/140ء قمٚمقم اًمديـ )إطمٞما (1)

 .(41اًمروم ) ؾمقرة (7)

 .(91اًمِمقرى ) ؾمقرة (9)



(65) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ی  چ:  اعمٔمامل وهمػمها. ىمال اًمبٖمقي ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕمامم

ٓ هيٚمٙمٝمؿ : أي  (1)چىئ  يئ جئ حئمئ

ا سمٞمٜمٝمؿ ـومٞمٛم: أي  چجب حب  چ .سمنميمٝمؿ

ا ـا وإٟمٛموٓ ئمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم  ، يتٕماـمقن اإلٟمّماف

 اٟمتٝمك.  .هيٚمٙمٝمؿ إذا شمٔماعمقا

 ىجٍاخالىصٍح تامل
،  ، وصٚمة اًمرطمؿ ا يمثرة اًمّمدىمةومما يدومع اًمٜمقازل أيًْم 

وٟمزع اًمٖمؾ واإلطمـ واًمبٖمض ُمـ ،  واًمتقادواًمؽماطمؿ 

 اًمّمدور. 

 ًم٘مقل ؛ ٞمؾ واًمٜمٝمار وُمٜمٝما أيْما يمثرة آؾمتٖمٗمار آٟماء اًمٚم

ـْ أيمثر  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ : )َُم

                                                 

 .(117هقد ) ؾمقرة (1)



(66) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ـْ يمؾ ضٞمؼ  آؾمتٖمٗمار ـْ يمؾ هؿٍّ ومرضًما، وُِم ، ضمٕمؾ اهلل ًمف ُِم

 .ذيمره ذم اإلطمٞماء (1)، ورزىَمُف ُمـ طمٞمث ٓ يحتسب( خمرضًما

  واإلىمرار سماًمذٟمقب ، وُمٜمٝما آقمؽماف سمٙمثرة آىمؽماف

واًمرضمقع إمم اًمٙمريؿ ، وإوزار ُمع اًمترضع وآٟمٙمسار 

 .اًمٖمٗمار آٟماء اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝمار

   ٺ  ٺ  چ :  وُمٜمٝما اًمدقماء ىمال اهلل شمٕمامم

ۇئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ  (7)چٿٺ

 (4)چڭڭڭۇچ  (9)چ  ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

                                                 

[ ُمـ طمديث قمبداهلل 7177اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم سمرىمؿ ] (1)

 .اـسمـ قمباس ريض اهلل قمٜمٝمٛما

 (11هماومر ) ( ؾمقرة)

 .(101اًمب٘مرة ) ( ؾمقرة)

 .(97اًمٜمساء ) ( ؾمقرة)



(67) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 (1))اًمدقماء يرد اًم٘مْماء مما ٟمزل ومما مل يٜمزل(: وذم احلديث 

 ومٕمٚمٞمٙمؿ سماًمدقماء وذم ظمؼم أو أصمر )ي٠م ي قمغم اًمٜماس زُمان ٓ

ومٚمٞمٙمـ دقماء  (7)يٜمجق ومٞمف إٓ ُمـ دقما يمدقماء اًمٖمريؼ(

 .وقمسك يٜمجق، اإلٟمسان ذم هذا اًمزُمان يمذًمؽ 

  ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ؛ وُمٜمٝما يمثرة اًمذيمر هلل شمٕمامم

)ُما قمٛمؾ اسمـ آدم ُمـ قمٛمؾ أٟمجك ًمف ُمـ قمذاب : وؾمٚمؿ 

، وٓ اجلٝماد ذم  : يا رؾمقل اهلل ، ىماًمقا اهلل ُمـ ذيمر اهلل شمٕمامم

: وٓ اجلٝماد ذم  ؟ ىمال صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اهلل ؾمبٞمؾ

صمؿ شمرضب ، شمرضب سمسٞمٗمؽ طمتك يٜم٘مٓمع  ؾمبٞمؾ اهلل إٓ أنْ 

                                                 

ُمـ طمديث قمبداهلل سمـ قمٛمـر ريض  [9340ضماُمع اًمؽمُمذي سمرىمؿ ]( 1)

 )إنا اًمدقماء يٜمٗمع مما ٟمزل ومما مل يٜمزل(.: ا سمٚمٗمظ ـاهلل قمٜمٝمٛم

[ وهق ُمـ يمـالم طمذيٗمـة 73179ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمبة سمرىمؿ ] (7)

 .ان ريض اهلل قمٜمف ُمقىمقوًما قمٚمٞمفـسمـ اًمٞمٛما



(68) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ذيمره ذم  (1)صمؿ شمرضب سمف طمتك يٜم٘مٓمع(، سمف طمتك يٜم٘مٓمع 

 . (7)اإلطمٞماء

 يمان صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إذا  وُمٜمٝما اًمّمالة ،

     ۓ  ۓچ:  ًم٘مقًمف شمٕمامم؛ طمزسمف أُمٌر ومِزع إمم اًمّمالة 

: ويّمٚمقن ًمٜمحق  (4)، ىمال ذم اعمختٍم أية (9)چ﮲

                                                 

[ ُمـ طمديث ُمٕماذ سمـ ضمبؾ 73437ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمبة سمرىمؿ ] (1)

 .ريض اهلل قمٜمف

 .(1/913ء قمٚمقم اًمديـ )إطمٞما (7)

 .(197ـمف ) ( ؾمقرة9)

ٚمِمــٞمخ ٛمختٍم اًمٙمبــػم )اعم٘مدُمــة احلْمـــرُمٞمة( ًمـي٘مّمــد سمــف اًمــ (4)

اًمٕمالُمة قمبداهلل سمـ قمبـداًمرمحـ سمــ أيب سمٙمـر سماومْمـؾ اًمؽميٛمـل 

ويّمـٚمقن ًمٜمحـق ( : )11إذ ي٘مـقل ومٞمٝمـا صـٗمحة ) حرضُملـاًم

 (.اًمزٓزل واًمّمقاقمؼ ُمٜمٗمرديـ



(69) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

؛ ٕهنا  اًمّمقاقمؼ واًمزٓزل ومرادى وصالة اًمتسبٞمح أسمٚمغ

رة ًمٚمذٟمقب اًمتل هل ؾمبب اًمباليا.  ُمٙمٗم 

 ؛ ٕٟمف شمٕمامم  وُمٜمٝما اإليمثار ُمـ احلسٜمات ُمـ يمؾ ظمػم

 أية.  (1)چۓ   ڭ  ڭ چ :  ي٘مقل

  وُمٜمٝما اًمٕمزًمة وشمرك اًمٗمْمقل وُمالزُمة اًمّمٛمت، 

 وًمزوم اًمبٞمقت وقمدم ؾمامع يمالم أيمثر اًمٜماس.

 الىصٍح عىذ ظهىر الفنت
وًمٜمٜم٘مؾ ؿمٞمئا مما أوىص سمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

: ىمٚمُت  وؾمٚمؿ قمٜمد فمٝمقر اًمٗمتـ ومٕمـ أيب أُمٞمة اًمِمٕمباين ىمال

ڤ  ڤ  ڤ  چ  : يا أسما صمٕمٚمبة يمٞمػ شم٘مقل ذم هذه أية

                                                 

 .(114هقد ) ؾمقرة (1)



(71) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ا ظمبػمً  : أُما واهلل ًم٘مد ؾم٠مًمَت  وم٘مال (1)چڦ  ڦ

:  ؾم٠مًمُت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘مال

ا طمتك إذا رأيتؿ ؿُمح  ، قا قمـ اعمٜمٙمر )ائتٛمروا سماعمٕمروف واهن

وإقمجاب يمؾ ذي رأٍي ، ُُمَٓماقمًا وهقى ُُمتاَبًٕما ودٟمٞما ُم١مصَمرة 

ُمـ  ؛ وم٢منا  سمرأيف ومٕمٚمٞمؽ ٟمٗمسؽ ودع قمٜمؽ أُمر اًمٕمقام

ـا ورائٙمؿ أياُمً  ًمٚمٕماُمؾ ، ٛمر يماًم٘ماسمض قمغم اجل ا اًمّماسمُر ومٞمٝم

ـا   يٕمٛمٚمقن ُمثؾ قمٛمٚمٙمؿ( ُمثؾ أضمقر مخسلم رضماًل  ومٞمٝم

  (9)واًمؽمُمذي. (7)أظمرضمف أسمق داوود

                                                 

 .(113دة )اعمائ ؾمقرة (1)

[ ُمـ طمديث أيب صمٕمٚمبـة اخلِمـٜمل 4941سمرىمؿ ] ( ؾمٜمـ أيب داوود7)

 .ريض اهلل قمٜمف

[ ُمـ طمديث أيب صمٕمٚمبـة اخلِمـٜمل 9130سمرىمؿ ] ضماُمع اًمؽمُمذي (9)

 .ريض اهلل قمٜمف



(71) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

وقمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕماص ريض اهلل قمٜمٝمام 

)ؿمّبَؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أصاسمٕمف  :ىمال

قمبداهلل سمـ قمٛمرو إذا سم٘مٞمت ذم طمثاًمة  يمٞمػ أٟمت يا : وىمال

: ىمال  (؟ هٙمذا اٚمٗمقا ومّماروقمٝمقدهؿ واظمتُمرضمت 

وشمدع ُما ، شم٠مظمذ ُما شمٕمرف : )رؾمقل اهلل ؟ ىمال  ومٙمٞمػ يا

 (1) .وشمدقمٝمؿ وقمقاُمٝمؿ(، وشُم٘مبِؾ قمغم ظماصتؽ ، شمٜمٙمر 

ا ذيمَر رؾمقل ـٛما ـًمريض اهلل قمٜمف وذم طمديث أيب ذر 

:  : )ىمٚمُت  اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يمثرة اًم٘متؾ ىمال

 وم٢من ُدظمؾ قمكما  : ٚمُت ىم، : شمٚمزم سمٞمتؽ  ا شم٠مُمرين ىمالـومٛم

  ِؼ وم٠مًم، يبٝمرك ؿمٕماع اًمسٞمػ  ظمِمٞمت أنْ  إنْ  : ىمال ؟تلـسمٞم

                                                 

ُمـ طمديث أيب هريـرة ريض  [1791صحٞمح اسمـ طمبان سمرىمؿ ]( 1)

 اهلل قمٜمف.



(72) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

  (1).سم٢مصمٛمؽ وإصمٛمف( قءيب ، صمقسمؽ قمغم وضمٝمؽ

: ىمال رؾمقل اهلل  وقمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىمال

يم٘مٓمع  اسملم يدي اًمساقمة ومَِتٜمً  )إنا  : صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

، ا وُيْٛميِس يماومًر  اّمبح اًمرضمؾ ومٞمٝما ُم١مُمٜمً يُ ،  اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمِؿ

 ، اًم٘ماقمد ومٞمٝما ظمػم ُمـ اًم٘مائؿ؛ ا ويّمبح يماومًر  ا١مُِمٜمً ٛميس ُمُ ويُ 

ٕمقا ٓم  وىمَ ،  (7)ٙمؿٞما ِس وا ىمِ ، ومٙمّس   ر ُمـ اًمساقملـواعماش ومٞمٝما ظمٞم

ُدظمؾ قمغم  وم٢منْ  ، وارضسمقا ؾمٞمقومٙمؿ سماحلجارة ، أوشماريمؿ

ـْ   ؟  وُما شم٠مُمرين: وذم رواية  (9)يمخػم اسمٜمل آدم( أطمديمؿ ومٚمٞمٙم

                                                 

ٖمٗمـاري ُمــ طمـديث أيب ذر اًم [4711ؾمٜمـ أيب داوود سمـرىمؿ ] (1)

 .ريض اهلل قمٜمف

 .اًم٘ميس : اًمٕميص (7)

 ُمقؾمـك إؿمـٕمريُمـ طمديث أيب  [4733ؾمٜمـ أيب داوود سمرىمؿ ] (9)

 .ريض اهلل قمٜمف



(73) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 .اٟمتٝمك ُمـ شمٞمسػم إصقل (7)سمٞمقشمٙمؿ( (1)قٟمقا أطمالسيم) : ىمال

 التحذٌز مه املعاصً
ذم آظمر اًمباب اًمتاؾمع ُمـ  (9)وىمد ذيمر اإلُمام سمحرق

ذم اًمتحذير ُمـ اعمٕمايص وُما ومٞمٝما ُمـ  ايمالُمً  )احلدي٘مة(

                                                 

 -أي اًم٘متـؾ  -واهلـرج، ذم اًمٗمتٜمـة  اًمزُمفأي  :يمـ طمٚمس سمٞمتؽ  (1)

 .ًمزوم اًمبساط ًمف

[ ُمـ طمديث أيب ُمقؾمـك إؿمـٕمري 4717ؾمٜمـ أيب داوود سمرىمؿ ] (7)

 .ريض اهلل قمٜمف

ق اًم٘مايض مجال اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ اعمبارك احلٛمػمي اًمِمـٝمػم ه (9)

وأظمـذ قمــ ؿمـٞمقخ ، هــ سمحرضـُمقت 013)سمحرق( وًمـد ؾمـٜمة 

، صمؿ رطمؾ إمم قمدن وٓزم اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ أمحـد سماخمرُمـة ، قمٍمه

، ًمـف اًمٕمديـد  وصحب اإلُمام أسماسمٙمر اًمٕمدين وؾمٛمع ُمـ اًمسـخاوي

سـاب واًمٓمـب رف واحلـُمـ اعم١مًمٗمات ذم احلديث واًمٜمحـق واًمّمـ

 هـ.391واًمٗمٚمؽ وإدب ، وىمد رطمؾ إمم اهلٜمد وهبا شمقذم ؾمٜمة 



(74) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ُما يٙمٗمل سمٕمُْمف اجلاهَؾ ، آومات اًمديـ واًمدٟمٞما وأظمرة 

هلل ممـ يتذيمر ضمٕمٚمٜما ا،  قمـ اعم١مُمـ اًمٕماىمؾ اًمٖماومَؾ ومْماًل 

 وخيِمك وشمٜمٗمٕمف اًمذيمرى. 

ًمٚمٛمٕمايص  : وأقمٚمؿ أنا  ىمال ريض اهلل قمٜمف وٟمٗمٕمٜما سمف

أصمار اًم٘مبٞمحة سمٛم٘مدار ُما ًمٚمت٘مقى ُمـ إوصاف  ـَ ُمِ 

وىمد ؾمبؼ ذم أول اًمٙمتاب ُمـ اًمتٜمبٞمف قمغم ومْمٞمٚمة ، احلسٜمة 

وسماجلٛمٚمة ومٙمام أٟمف ٓ ظمػم ذم اًمدٟمٞما وأظمرة إٓ ، اًمت٘مقى 

ٙمذًمؽ ًمٞمس ذم اًمدٟمٞما وأظمرة رش وٓ وم، وؾمببف اًمت٘مقى 

ومٝمل ؾمبُب يمؾ ومساد ذم  ؛سمالء وٓ حمٜمة إٓ وؾمببف اعمٕمايص 

ُمـ هالك إديان وإسمدان وإُمراض ؛ اًمؼم واًمبحر 

وومساد اًمثامر واًمزروع واًم٘محط واخلقف ، وإؾم٘مام 

 ، واًمٖمرق ذم اًمبحر وهالك إُمقال وإٟمٗمس وهمػم ذًمؽ

    حئ    مئ  ىئ  يئ  جئ ی  ی   چ : ىمال اهلل شمٕمامم



(75) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 .(1)چيب  جت  حت مب  ىب  جب  حب   خب 

واًمٜمدم ، وهل ؾمبب زوال اًمٜمٕمؿ وطمٚمقل اًمٜم٘مؿ 

ھ    ھ  ے   ے  ۓ  چ  : ىمال اهلل شمٕمامم، طمٞمث ٓ يٜمٗمع اًمٜمدم 

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽     ﮶ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

 .(7)چ﯀ ﯁            ﮿﮾

وؾمبب ، وهل ؾمبب ؾمٚمب اإليامن واًمٕمٞماذ سماهلل 

ٟمس٠مل ، واًمذًمة واعمسٙمٜمة واهلقان ، ًمٚمٕمٜمة وهمْمب اًمرمحـ ا

ۉ  چ  : ىمال اهلل شمٕمامم، اهلل اًمٕماومٞمة ُمـ ذًمؽ يمٚمف 

 صمؿ  (9) چې  ې   ې  ې  ى   ى   ائ

                                                 

 .(41اًمروم ) ؾمقرة (1)

 .(11اًمرقمد ) ؾمقرة (7)

 .(11اًمب٘مرة ) ( ؾمقرة9)



(76) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 .(1)چېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ چ   : ىمال

ا ـوهل ؾمبب ًمٕمـ أهؾ اًمٙمتاب واُمتحاهنؿ سمٛم

ُمرة سماًم٘متؾ واًمسبل وضمقر اعمٚمقك ؛ أظمؼم اهلل قمٜمٝمؿ 

يذسمحقن أسمٜماءهؿ ويستحٞمقن  ؛ ء اًمٕمذابهنؿ ؾمققيسقُم

وأظمرى سمخراب اًمديار وهنب إُمقال ىمال ، ٟمساءهؿ 

گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : شمٕمامم

وشمارة سمٛمسخٝمؿ  (7)  چ ڱ  ں  ں   ڱڱ  ڱ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ :  ٕماممـا ىمال شمـازير يمٛمـىمردة وظمٜم

سمؾ هل ؾمبب هالك  (9)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

                                                 

 .(11اًمب٘مرة ) ؾمقرة (1)

 .(3اإلرساء ) ؾمقرة (7)

 .(111إقمراف ) ؾمقرة (9)



(77) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ٺ  چ  : ًم٘مقًمف شمٕمامم؛ ن اخلاًمٞمة إُمؿ اعماضٞمة واًم٘مرو

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ٿٺ  ٿ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ    ڄڄ  ڄ  ڄ

 .(1)چچ  چ  چ 

حؾ سمٜما ُما طمؾ هبؿ سم٘مقًمف ـيَ  صمؿ طمذرٟما اهلل شمٕمامم أنْ 

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵  ﮶      ﮷    ﮸    چ شمٕمامم

       ﮽   ﮾     ﮿  ﯀  ﯁   ﮻   ﮼  ﮹  ﮺ 

 : وسم٘مقًمف (7) چ          

                                                 

 .(41ٙمبقت )ٜماًمٕم ؾمقرة (1)

 .(11احلديد ) ؾمقرة (7)



(78) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ڑ  چ  : وسم٘مقًمف (1)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ

ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ   : وسم٘مقًمف شمٕمامم (7) چ  ڳ

گ  ڳ  ڳ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ڑڑ

 (9) چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ـْ قمَ  بةُ ـّمٞمـــت ُمُ َٛمـــٔمُ قمَ   ـكَّمــــَُمـــ
 

 
 وهـــق يـــراهُ  وظمـــال سمـــذاك اًمـــذٟمب 

ــت٘مرا   ــػ اؾم ــراره ًم يمٞم ـــىم ـــٛما  َمـا قم
 

 
 هُ ا قمٞمٜمـــــاًُمـــــدَ  يأم يمٞمـــــػ ٓ دمـــــر 

ـــا  ـــ ي ـــذٟمبً ُُم ـــف دُ  جرِ ـا مل شَم ـــُمٜم  فُ ُمققُم
 

 
                                                 

 .(09) هقد ؾمقرة (1)

  .(19) اًمٜمقر ؾمقرة (7)

 .(07-01ـمف ) ؾمقرة (9)



(79) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ـــٗمً    ـــانَ أؾم ـــا يم ـــغم ُم ـــ ا قم ـــقاهُ سمَ  ـْ ُِم  ٚم
ــــــؽ ُمُ إ  ــــــتَ ين أفمٜم ــــــسم٘مَ  غمً ب  اوةٍ َس

 
 

ــــا  ــــ ي ــــيَ  ـْ َُم ــــ ؾ  ِ٘م ــــ فُ دُمققُم  اهُ ٙمَ ـوسُم

وضمٕمٚمٜما  (1)ٝمك ُما ىماًمف اإلُمام سمحرق رمحف اهللتاٟم 

وٓ ، ويحّمؾ ًمف سمف اًمت٠مصمػم اًمٙمثػم ، ٛمـ ٟمٗمٕمف اًمتذيمػم ـُم

 : ٛمـ ىمال ومٞمٝمؿ اًم٘مائؾـٟمٙمقن ُم

 

ـــ َت ٕمْ أؾمـــٛمَ  دْ َ٘مـــًمَ  ـــطَم  يـــَت ادَ ق ٟمَ ًَم  اٞم 
 

 
ـْ   ــــ ــــٓ طَم  وًمٙم ــــ اةَ َٞم ــــشمُ  ـْ ٛمَ ـًمِ  يادِ ٜمَ

 ْت اءَ َضــا أَ ٝمَ ـسمِــ َت ْخــٗمَ ق ٟمَ ًَمــ ارٍ وَٟمــ 
 

 
ـــًمَ وَ   ـــ ـْ ٙمِ ـــٗمْ ٟمَ  اعَ َض ـــرا ذم اًم َؽ ُخ  (1) ادِ َُم

 

                                                 

 (.711 -711) إٟمٞم٘مة احلدي٘مة (1)



(81) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

:  ايمتاسمف احلدي٘مة أيًْم  اًمِمٞمخ سمحرق ذم أولوىمال 

وسمْماقمتف ،  شماضمرٌ  اًمٕمبد ذم هذه اًمدار ُمساومرٌ  وٓؿمؽ أنا )

ورسمحف ؾمٕمادة إسمد ذم اجلٜمة ، اًمف ُمـ ظمػم أو رش ـأقمٛم

وظمّساٟمف ؿم٘ماوة إسمد وذًمؽ هق  ، اًمتل أقمدت ًمٚمٛمت٘ملم

، ويمؾ ؾماقمة ُمـ  ، وأصؾ رأس ُماًمف قمٛمره اخلّسان اعمبلم

 .اًمٙمٜمقز يٛمٙمٜمف أن يِمؽمي سمف ؾمٕمادة إسمدؾماقماشمف يمٜمز ُمـ 

يمؾٌّ  َؾ َّم وطَم ، وم٢مذا ومٜمل اًمٕمٛمر اٟم٘مٓمٕمت اًمتجارة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قمغم ُما أؾمٚمٗمف ذم يقم اًمتٖماسمـ 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

وًمٙمـ اًمٖمٗمٚمة وـمقل إُمؾ أقمٛمك  (7)چٿ  ٿ  ٿ

                                                                             

ذم  إسمٞمات ًمٚمّمحايب قمٛمرو سمــ ُمٕمـدي يمـرب ريض اهلل قمٜمـف (1)

 .(99ديقاٟمف )

 .(91ؾمقرة آل قمٛمران ) (7)



(81) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ  : ، ىمال اهلل شمٕمامم اًمبّمائر قمـ احلؼ

 .(1)چڌ  ڌ  ڎ 

 : أظمذ رؾمقُل  ىمالوقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام 

يمـ ذم اًمدٟمٞما ):  اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٛمٜمٙمبل وم٘مال

ويمان اسمـ قمٛمر ريض اهلل  (7)(يم٠مٟمؽ همريب أو قماسمر ؾمبٞمؾ

وإذا ، تٔمر اًمّمباح ـإذا أُمسٞمت ومال شمٜم : قمٜمٝمام ي٘مقل

، ؽ ، وظمذ ُمـ صحتؽ عمرض تٔمر اعمساءـأصبحت ومال شمٜم

، ورواه أيْما  هٙمذا (9)رواه اًمبخاري .وُمـ طمٞماشمؽ عمقشمؽ

                                                 

 (.10-17ص ) ؾمقرة (1)

ُمـ طمديث قمبداهلل سمـ قمٛمـر  [1139صحٞمح اًمبخاري سمرىمؿ ] (7)

 .اـ اهلل قمٜمٝمٛمسمـ اخلٓماب ريضا

قمبداهلل سمـ قمٛمر سمــ  ىمقلُمـ  [1139صحٞمح اًمبخاري سمرىمؿ ] (9)

 .اـاخلٓماب ريض اهلل قمٜمٝمٛم



(82) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

)إذا ريض اهلل قمٜمٝمام وضمٕمؾ ىمقل اسمـ قمٛمر  (1)اًمؽمُمذي

آًمف إمم آظمره ُمـ ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف و أُمسٞمت ...(

 ...ؾمٚمؿو

خٓمر ـيمؾ ُمـ مل ي):  ٛمف اهللـىمال اًمٖمزازم رطمو

وومتقر ،  دائٛمةٍ  مل يزل ذم همٗمٚمةٍ ، رُب أضمٚمف سمخاـمره ىمُ 

يدريمف اعمقت وطمّسُة  إمم أنْ ، وشمسقيػ ُمتتاسمع ، ُمستٛمر 

  (7) اٟمتٝمك ُمـ احلدي٘مة سماظمتّمار. (.قتاًمٗمَ 

                                                 

 [.7999سمرىمؿ ] ضماُمع اًمؽمُمذي (1)

 .(44 - 49) احلدي٘مة إٟمٞم٘مة (7)



(83) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 رمحف اهلل: (1)وىمال احلبٞمب قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمٚمٗم٘مٞمف

 ٝمٚماًل بَ  ؾَمـٛميِض ـشَمـ ارِ ـَٛمـإقمْ  ٞمٕمةَ َضـ ومٞما
 

 
ــــوذرا   ــــا شمَ ٝمَ ـشُم ــــٕمُٚم ــــِػ ق قَم  ةِ را دُ  غم أًم

ــومَ   ــٖمَ  ـْ َٛم ــ َؾ أؿم ــاخل امَ إيا ــ ػمِ سم  ْت رَ أصمَٛم
 

 

                                                 

: وًمـد سمــؽميؿ ؾمــٜمة  احلبٞمـب قمبــداًمرمحـ سمــ قمبــداهلل سمٚمٗم٘مٞمــف (1)

وشمٚم٘مــك قمـــ أوماضــؾ قمٚمــامء طمرضــُمقت واًمــٞمٛمـ هـــ 1113

از ؛ ُمٜمٝمؿ احلبٞمب قمبداهلل سمـ قمٚمقي احلداد وضمده ُٕمف واحلج

اًمسٞمد حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ اًمٕمٞمدروس ، وظماًمف قمبداًمرمحـ سمـ 

، سمٕمالُمة اًمدٟمٞما َف رِ قمُ حمٛمد اًمٕمٞمدروس )صاطمب اًمدؿمتف( وىمد 

وُمـ أؿمٝمر ُم١مًمٗماشمف : اًمرؿمٗمات ، ويمتاب )اًمّمٗمة اًمّمـٞمٗمٞمة ذم 

ـ( صٗمات اًمّمقومٞمة( ويمتاب )قمـدة اعمح٘مـؼ ذم أصـقل اًمـدي

ويمتــاب )ومــتح سمّمــائر اعمسؽمؿمــديـ ًمِمـــرح دوائــر اًمٗمْمــؾ 

وهـق صـاطمب ُمسـجد  .هــ1119شمقذم سمؽميؿ ؾمـٜمة واًمديـ( 

 اًمزهرة اعمِمٝمقر سمٜمقيدرة شمريؿ.



(84) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ــــــسمِ   ٓا  ػمٍ َخ ــــــ ٚمتفُ  أؿمــــــٖمَ وإ  ةِ َّس حَ ـسمِ

 اقًمـــارِ زَ  نَم  ـًمٚمـــ ذم أوٓهُ  انَ يَمـــ ـْ َُمـــوَ  
 

 

ـــــذم قمُ  دُ ُّمـــــٞمحْ ؾَم   ـــــق٘مُ اًمٕمُ  رَشا  اهُ ٘مَب  ةِ سَم
اًمذي مل  (يمتاب اًمدوائر)وىمال ريض اهلل قمٜمف ذم    

: ومٛمـ مل جيد ذم قمٛمٚمف  يّمٜمػ ُمثٚمٝما ُمع صٖمر طمجٛمٝما ىمال

ذًمؽ  ومٚمٞمٕمٚمؿ أنا  ، ف وىمقة ذم ي٘مٞمٜمفاًمّماًمح زيادة ذم ديٜم

ًمٕمدم إظمالصف ؛ ا هق ًمٜم٘مص قمٛمٚمف وىمّٚمة اضمتٝماده ـإٟمٛم

ُمـ اًمٕمٚمؾ ذم ىمٚمبف ومسد هبا اًم٘مٚمب  أو ًمٕمٚمفُ ، وصدق ٟمٞمتف 

 .وأومسد اًمٕمٛمؾ

وٟمٔمره إمم قمٛمٚمف ، يمرضاه قمـ ٟمٗمسف ؛ وشمٚمؽ اًمٕمٚمؾ 

واعمالطمٔمة ، ؼ هبؿ ٚمويمرؤية اخلٚمؼ واًمتٕم، وإقمجاسمف سمف 

اًمٙمؼم واحلسد وظمبث اًمٓمقية ومتٙمـ اعمقضمبة ًمٚمرياء و

ومٚمٞمجتٝمد اًمٕمبد اعمقوماؼ ، اًمِمٞمٓمان ووؾمقؾمتف وهمروره 



(85) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 ـْ ُمِ  فِ ب  ـًمُ  ب  وـمِ ، سمتٓمٝمػم ىمٚمبف ُمـ هذه اًمٙمبائر اعمقسم٘مات 

ويِمٛمر ذم قمالضمف ، اعمٝمٚمٙمات  هذه اخلبائث وإُمراض

ح اًم٘مٚمب إذا صٚمُ  وم٢منا ؛ وصالطمف وشمزيمٞمتف ورؿمده وومالطمف 

 .يمٚمف اًمٕمٛمرومسد  دَ ، وإذا ومَس  صٚمح اجلسد وإُمر يمٚمف

 ؛ ة إقمْماءـومٝمق أومم سماًمٕمٜماية ُمـ أُمراض اجلسد وسم٘مٞم

ت يده أو رضمٚمف سمذل ٛمـ إذا اقمتٚما ـوماًمَٕمَجُب يمؾ  اًمَٕمَجِب ُم

وإذا اقمتّؾ ىمٚمبف وُمرض ًمبف ، ضمٝمده ذم قمالضمٝما سمٙمؾ وضمف 

وهيٛمؾ أُمره طمتك ، ٓ يتٗمٙمر ذم قمالضمف وٓ يٜمٔمر ذم ـمبف 

وُيٓمبع قمٚمٞمف ويذهب ديٜمف ومال ، ا أسمدً يٛمقت ىمٚمبف ومال يحٞما 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ     چچ  چڃچ ا ٗمٚمح رسُمدً ـي

  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃچ   (1)چڌ     ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  

                                                 

 (.13-14اعمٓمٗمٗملم ) ؾمقرة (1)



(86) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ۀ   ہ  ہ  چ    (1)چڃ     چ  چ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  (7)چہ  ہ  ھ  ھ

 .(9)چ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ

 ومٙمٞمػ يٖمٗمؾ اًمٕماىمؾ قمـ قم٘مٚمف وىمٚمبف اًمذي ُما اُمتاز قمغم

وقمـ ديٜمف اًمذي ُما ومْمؾ قمغم اًمٙمٗمار إٓ ، احلٞمقاٟمات إٓ سمف 

ڤ    ڤ  ڤ     ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹچ سمسببف 

ڻ  ۀ     ڻں  ں  ڻ  ڻچ  و (4)چڤ

 ہ  ھ   ھ  ھ   ھ    ہۀ  ہ  ہ

                                                 

 (.13اًمـحـنم ) ؾمقرة (1)

 (.19اًمـٛمـائدة ) ؾمقرة (7)

 (.133اًمـٜمساء ) ؾمقرة (9)

 (.3وماـمر ) ؾمقرة (4)



(87) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 .أية  (1)چ....  ۓے  ے  ۓ

ـْ ُمّٞمزه اهلل سماًمٕم٘مؾ ودقماه إمم اًمرؿمد واًمٗمالح  ، ومٙمٞمػ َُم

، ٚمبف ذم اًمٗمساد واًمّمالح يٖمٗمؾ قمـ قماىمبة أُمره وطمال ىم أنْ 

ىمٞمٛمة هلا ذم ؿمٝمقات اًمبٝمائؿ  ات قمٛمره اًمتل ٓويٍمف ذرا 

ومٞم٘مٜمع سمحاًمة اًمبٝمائؿ ذم اًمٖمدو ؛ وإيمؾ واًمنمب واًمٜمٙماح 

سمؾ هق أضؾ ُمـ إٟمٕمام عما قمٚمٞمف ُمـ اًمقزر ، واًمّرواح 

 .واجلٜماح

وُما سمف يرشمٗمع ُمـ ، ومٚمٞمٜمٔمر اإلٟمسان ومٞمام هق سمف إٟمسان 

وُما ذاك ، وج اعمٕمازم واإلطمسان طمْمٞمض اًمٜم٘مّمان إمم أ

ۆئ  ۈئ  چ  واًمٞم٘ملمواُمتالء اًم٘مٚمب سماًمٜمقر  إٓ اًمٕم٘مؾ واًمديـ

                                                 

 (103ان )آل قمٛمر ؾمقرة (1)



(88) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ے  ے ۓ  چ  (1)چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ

﮳ ﮲  ﮶  ﮴ۓ ۅۅ  ۉ  چ  (7)چ﮵

ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  

 (9)چوئ   ۇئ  ۇئ  وئائ  ائ  ەئ  ەئ

ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   چ 

ھ  ھ    ہڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀہ ہ  ہ

 . (4)چھ  ھ  ے  ے    

                                                 

 (.3اًمزُمر ) ؾمقرة (1)

 (.10اًمسجدة ) ؾمقرة (7)

 (.71اجلاصمٞمة ) ؾمقرة (9)

 (.177إٟمٕمام ) ؾمقرة (4)



(89) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 التحذٌز مه الصىرج التً ال حقٍقح هلا
ومٙمؿ ُمـ إٟمسان ًمٞمس سم٢مٟمسان وًمٞمس ًمف ُمـ اإلٟمساٟمٞمة إٓ 

وهق ذم احل٘مٞم٘مة داسمة أو ؾمبع أو يمٚمب أو ؿمٞمٓمان ، اًمّمقرة 

ومال شمٖمرك صقرشمف ، قمغم ُما ومٞمف ُمـ صٗماشمف هذه اعمذيمقرة 

 .٘متفـوماًمٕمؼمة سمح٘مٞم؛ اًمٔماهرة 

ـ أراد اهلل ومٛمَ ، ذم أظمرة ا شمٔمٝمر احل٘مٞم٘مة ـوإٟمٛم

ؾمٕمادشمف وصالطمف ـمّٝمر ىمٚمبف وضمسده ُمـ اعمٕمايص 

وووّم٘مف ًمدوام ذيمره وُمالزُمة ، واخلبائث اعمٝمٚمٙمات 

وأؿمٝمده أٟمف ًمف اعمٜمة قمٚمٞمف ذم مجٞمع إُمقر ، اًمٓماقمات 

سمٜمٕمٛمة اإلجياد واإلسم٘ماء واإلُمداد ، وإطمقال وإوىمات 

،  أقمٓماهومٝمق اًمذي أقمٓماه ُما ، الُمة ُمـ أومات ـواًمس

ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئ  چ ات ـف وأهلٛمف اًمٓماقمـداه إًمٞمـوه



(91) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ   (1)چىئىئ  ىئ

    ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  یی

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ (7)چخب

ڑ  ڑ  ک  ک    ژڎ  ڈ ڈژ

  .(9)چ گک  ک  گ  گ

شذ واإلميان
ُّ
 الىصٍح تالز
 ، انـد واإليٛماًمٗمرح سماًمرؿم ومٕمٜمقان اًم٘مٚمقب اًمّماحلة

حبة اخلػم ـوُم ، ة اًمٙمٗمر واًمٗمسقق واًمٕمّمٞمانٞمهاويمر

راءة ـوىم ، ٗماع سماًمذيمر واًمتذيمػمـوآٟمت ، وأهؾ اخلػم

                                                 

 (.49إقمراف ) ؾمقرة (1)

 (.17احلجرات ) ؾمقرة (7)

 (0-7احلجرات ) ؾمقرة (9)



(91) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 (1)چڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ ، رآنـاًم٘م

 .(7)چوئ  ەئ ەئچ

ومل خيِمع ًمٚمتذيمػم  ، ومٙمؾ ُمـ مل يٜمتٗمع سماًمذيمر واًم٘مرآن

ومذًمؽ ًمْمٕمػ اإليامن واقمتالل اجلٜمان طمٞمث ران  ، واًمبٞمان

، ومٚمٞمتدارك ُما سم٘مل ُمـ قمٛمره وُما ومرط ُمـ أُمره ، ان قمٚمٞمف ُما ر

وشمٓمٝمػم ىمٚمبف ُمـ ، وًمٞمجتٝمد ذم صدىمف ُمع اهلل وإظمالصف 

وُمالزُمة ذيمر اهلل وآؾمتٝمتار سمف قمغم ، اخلبائث وظمالصف 

واهمتٜمام إقمامل اًمّماحلة واعمراىمبة هلل واحلْمقر ذم ، اًمدوام 

 ا رى احلؼ طم٘مً ـًمٞمٛمتٚمئ ىمٚمبف ُمـ اًمٞم٘ملم ومٞم؛ ؾ طمال وُم٘مام يم

                                                 

 (.33) ذارياتاًم ؾمقرة (1)

 (.11إقمغم ) ؾمقرة (7)



(92) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 .(1)چڎ   ڈ  ڈ  ژچ يماًمِٕمٞمان 

ٛمـ ىمرسمف ـضمٕمٚمف ًم، وماًمٕمٛمؾ اًمّماًمح هدية ُمـ اهلل ًمٕمبده 

رضقاٟمف ًموسماسما ، ا ًم٘مبقًمف وُمٗمتاطًم  اوأفمٝمر قمٜمقاٟمً  ، ؾمٛمة

وماعمٕمرض قمـ اًمٕمٛمؾ اًمّماًمح ٓ يٗمتح ًمف  ؛اًمٜمٕمٞمؿ ذم اجلٜمان 

واًمٕماُمؾ ي٘مرع سماب اجلقد حتت ، يماعمٕمرض قمـ اًمباب 

اعمستٖمرق سمٕمبادة رسمف اعمستٝمؽم وم، قمٓمايا اعمٜمٕمؿ اًمقهاب 

ذًمؽ قمٚمٞمف ٟمٕمٛمة  ٕنا ؛ قماضمز قمـ أداء ؿمٙمره ، سمذيمره 

وًمق ، وضمٕمٚمف ُمـ أهؾ طمرضشمف ، إذ ووّم٘مف ًمٓماقمتف ؛ يمؼمى 

ا ىمّمد سمف اًمِمٙمر ٟمٕمٛمة ـ، ومٛم اضمتٝمد وسمذل ضمٝمده ًمٞمِمٙمر

 ، وم٢مذا قمرومت ذًمؽ قمٚمٛمت أنا  وهٚمّؿ ضمرا... أظمرى 

ا ُمـ ٟمٔمره ظمقومً ؛ اًمٕماُمؾ اًمٙماُمؾ ىمد خياف ُمـ وضمقد قمٛمٚمف 

                                                 

 (.11اًمّماومات ) ؾمقرة (1)



(93) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ا ا ومل يزدد شمقاضٕمً ـوُمـ ازداد قمٚمٛمً ، إًمٞمف وشمٕمقيٚمف قمٚمٞمف 

 .ا ازداد إٓ ضمٝماًل ـومٛم، ًمف  ا إمم اهلل وظمِمٞمةً واومت٘مارً 

،  سمٜمٗمٕمف قمغم صاطمبف وماجلٝمؾ ُمٜمف أقمقد دْ ٕمُ واًمٕمٚمؿ إذا مل يَ 

 ؛ ا مها إٓ وؾمٞمٚمتان إمم اًمٕمبقديةـوُمثٚمف ذم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ ومٛم

وقمٛمؾ ٓ ،  ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع ، ٟمٕمقذ سماهلل وهق اخلِمقع هلل

، وُما قمٚمة  ومام ُمقضمب اًم٘مرب إٓ احلْمقر ُمع اهلل ، ي٘مبؾ

، ومٚمٞمٖمتٜمؿ اًمٕماىمؾ ضمقهرة قمٛمره  اًمبٕمد إٓ اًمٖمٗمٚمة قمـ اهلل

، ومٛمـ مل يِمٖمؾ  ذرة ُمٜمف رظمٞمّمة سم٠مًمػ ُدّرة وم٢منا  ؛ اًمٕمزيز

ؾماقماشمف سماخلػم ويّمؼّم ٟمٗمسف ُمع اًمذيـ يدقمقن رهبؿ سماًمٖمداة 

اٟمتٝمك ُمـ  .ٝمف وإٓ أؿمٖمٚمتف سماًمنمواًمٕمٌم يريدون وضم

اًمدوائر ُمـ يمالم احلبٞمب قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمٚمٗم٘مٞمف ُمع 

ؾ  .اظمتّمار وشمٜم٘م 



(94) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 : ٟمٗمع اهلل سمف  (1)وىمال احلبٞمب قمبداهلل سمـ قمٚمقي احلداد

 اًمبــــدار اًمبــــدار ىمبــــؾ اًمٗمــــقاِت 

         
 

ــــ  ــــت قمُ ـإٟمٛم ــــاِت ا أٟم ــــة أوم  رض

 

 
 

ـــ سمـــادر اًمٗمـــقَت   َؽ ىمبـــؾ أن شم٘مٓمٕمٜما

          
 
 

 
ـــل طُم   ـــا شمبتٖم ـــدون ُم ـــُت  اِت ـقف اعمٛم

 

 
 

ـــــا أراك ُمُ  ـــــٛم  ُم ـــــازمرً ِم  ا واًمٚمٞم

          
 

ـــ   (1)إًمٞمـــؽ ُمـــا هـــق آ ي دينؾمـــقف شُم

 

 
                                                 

ُيٕمد ُمـ أقمالم  : قمبد اهلل سمـ قمٚمقي احلدادًمسٞمد اًمٕمالُمة ااإلُمام  (1)

هـ ًمف ُم١مًمٗمات 1144وًمد ؾمٜمة  ،أهؾ اًمبٞمت سمحرضُمقت 

ويمتبف ىمد ـمبٕمت واٟمتنمت ذم اًمٕمامل ُمِمٝمقرة وُمتداوًمة ، 

سمؾ إهنا شمدرس ،  وشمرمجت سمٕمْمٝما إمم قمدة ًمٖمات، اإلؾمالُمل

ُمثؾ طمرضُمقت وضمٜمقب رشق ؛ ذم يمثػم ُمـ سم٘ماع اًمٕمامل اًمٞمقم 

   .هـ1197ؾمٜمة سمؽميؿ رمحف اهلل شمقذم  ، ري٘مٞما، وسمٕمض أومآؾمٞما



(95) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

وىمال اإلُمام اًمٖمزازم ذم ظمٓمبة : إمم آظمر ُما ىمال 

وماًمٜماس ذم هذا اًمٕمامل : يمتاب شمرشمٞمب إوراد ُمـ اإلطمٞماء 

ـمـ هق واًمق، وأّول ُمٜمازهلؿ اعمٝمد وآظمره اًمٚمحد ، ٌر ٗمؾَم 

ورسمحف ، واًمٕمٛمر ُمساومة اًمسٗمر وـماقمتف ، اجلٜمة أو اًمٜمار 

وظمّساٟمف اًمبٕمد ُمع ، اًمٗمقز سمٚم٘ماء اهلل ُمع اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ 

وماًمٖماومؾ قمـ َٟمَٗمٍس ُمـ أٟمٗماؾمف ؛ اًمٜمٙمال واًمٕمذاب إًمٞمؿ 

 ًمٖمبٜمةٍ  طمتك يٜم٘ميض ذم همػم ـماقمة شم٘مّر سمف إمم اهلل ُمتٕمرٌض 

 . (7)اٟمتٝمك ُمع اظمتّمار .ا ُمٜمتٝمكـُما هلٛم وطمّسةٍ 

اًمٕمبد ذم طمؼ  : واقمٚمؿ أنا  (سمداية اهلداية)وىمال ذم          

وهق اعم٘متٍم قمغم أداء اًمٗمرائض وشمرك ؛ ٟمٗمسف إُما ؾمامل 

 ؛ ارسظمأو ، وهق اعمتٓمقع سماًمٜمقاومؾ ؛ أو راسمح ، اعمٕمايص 

                                                                             

 .(33اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم ) (1)

 (.1/991) إطمٞماء قمٚمقم اًمديـ (7)



(96) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ا شمٙمقن راسمحً  وم٢من مل شم٘مدر أنْ ، وهق اعم٘مٍم قمـ اًمٚمقازم 

أن شمٙمقن وإياك صمؿ إياك ، ا ـٛمً ـوماضمتٝمد أن شمٙمقن ؾماًم

وم٢من رضٞمت ًمٜمٗمسؽ سماًمٜمزول ُمـ أقمغم قمٚمٞملم ومال ، ا ظمارًس 

ومٚمٕمٚمؽ شمٜمجق ، أؾمٗمؾ اًمساومٚملم  شمرىض هلا سماًمٜمزول إمم

 . (1)اٟمتٝمك ُمع اظمتّمار .ٓ ًمؽ وٓ قمٚمٞمؽ ايمٗماومً 

 الىصٍح تقثىل الىصٍحح
ا ا يمثػمً ومرطمؿ اهلل اًمٜماصحلم وضمزاهؿ قمٜما ظمػمً              

ا ىماًمقه سمٛمحض ومْمٚمف ـٕمٛمؾ سمٛمووم٘مٜما اهلل ًمٚم،  ا ضمزياًل يمبػمً 

ؾمبحاٟمؽ ، ة قمٚمٞمٜما جا ف وضمقده ويمرُمف وٓ ضمٕمٚمف طُم وُمٜم  

ٓ إًمف إٓ أٟمت أؾمتٖمٗمرك  اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك أؿمٝمد أنْ 

پ پ  پ  پ  ڀ  ڀ چ  وأشمقب إًمٞمؽ

                                                 

 .(0سمداية اهلداية ) (1)



(97) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

  (1)چٹ  ٹ  ٹ  

 ا يّمٗمقن وؾمالم ـؾمبحان رسمؽ رب اًمٕمزة قمٛم

 اًمٕماًملم. ٛمرؾمٚملم واحلٛمد هلل ربـقمغم اًم

                                                 

 .(11ؾمقرة احلنم ) (1)



(98) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 
 مزاجع التحقٍق

، ىمام  / حمٛمد سمـ هاؿمؿ شماريخ اًمدوًمة اًمٙمثػمية -1

هـ 1917سماإلرشاف قمغم ـمبٕمف حمٛمد قمكم اجلٗمري ، 

 م.1340 -

حٛمد سمـ قمٞمسك اًمؽمُمذي ـُم/  ضماُمع اًمؽمُمذي -7

دار إطمٞماء  هـ(773 -713)أسمق قمٞمسك  ، اًمسٚمٛمل

ؼ : أمحد حمٛمد ؿمايمر ٞم٘م، حت سمػموت،  اًمؽماث اًمٕمريب

 .وآظمرون

/ اًمٕمالُمة  دي٘مة إٟمٞم٘مة ذم رشح اًمٕمروة اًمقصمٞم٘مةاحل -9

 – 013حمٛمد سمـ قمٛمر سمحرق احلرضُمل اًمِماومٕمل )

هـ( دار احلاوي ، اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية ، 391

 هـ1413،  1ط



(99) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 ـماهر سمـ طمسلم / ظمٓمبة احلبٞمب ـماهر سمـ طمسلم -4

ٕمة دار اًمٙمتب ـ( ُمٓمبهـ1741ت سمـ ـماهر )ا

مل سمـ ؾمٕمد سمـ ة ، ُمٍم ، قمغم ٟمٗم٘مة اًمِمٞمخ ؾماـاًمٕمرسمٞم

 اعمٙمتبة اًمٙمؼمى سمٛمديٜمة )رسسمايا(.ٟمبٝمان صاطمب 

/ اًمسٞمد قمبداهلل سمـ  شماريخ اًمِمٕمراء احلرضُمٞملم -3

هـ( ُمٙمتبة 1907حٛمد سمـ طماُمد اًمس٘ماف )ت ـُم

 هـ.1410،   9اعمٕمارف ، اًمٓمائػ ، ط

قمبداًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمبداًم٘مقي / ؽمهمٞمب واًمؽمهٞمب اًم -1

دار اًمٙمتب  هـ(131 - 301) حٛمدـأسمق ُم، اعمٜمذري 

ؼ : ٞمح٘مـ، شم 1هـ ، ط1417،  سمػموت،  ًمٕمٚمٛمٞمةا

 .إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ

/قمبداهلل سمـ  اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم -7

هـ( 1197 -1144)، أسمق احلسـ قمٚمقي احلداد 



(111) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

خرد ، ـالين ؾمامل اًمـقمبداًم٘مادر ضمٞم اًمسٞمداًمٜمارش : 

 م.7111 -هـ 1471،  7ط

/ ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕمث اًمسجستاين  ؾمٜمـ أيب داوود -0

هـ( دار 773 -هـ 717زدي ، أسمق داوود )إ

 ٗمٙمر ، حت٘مٞمؼ : ُُمـحٛمد حمٞمل اًمديـ قمبداحلٛمٞمد.ـاًم

  ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر/  ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر -3

هـ ، 1414،  اًمرياض،  دار اًمٕمّمٞمٛمل هـ(777)ت 

ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد  يمتقرداًمؼ : ٞم٘م، حت 1ط

 .اًمٕمزيز آل محٞمد

 حمٛمد سمـ طمبان سمـ أمحد/ صحٞمح اسمـ طمبان   -11

ُم١مؾمسة هـ( 934)ت  أسمق طماشمؿ،  اًمتٛمٞمٛمل اًمبستل

،  7م ، ط1339 – هـ1414،  سمػموت،  اًمرؾماًمة

 .ؿمٕمٞمب إرٟم١موط ؼ :ٞم٘محت



(111) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخاري / صحٞمح اًمبخاري  -11

دار اسمـ يمثػم هـ( 731 - 134( أسمق قمبداهلل، اجلٕمٗمل 

،  9م ، ط1307 – هـ1417،  سمػموت،  اُمةـاًمٞمٛم –

 ك ديب اًمبٖماُمّمٓمٗم يمتقرداًم: ح٘مٞمؼ ـشم

/ ُمسٚمؿ سمـ احلجاج اًم٘مِمػمي ، أسمق  صحٞمح ُمسٚمؿ  -17

هـ( دار إطمٞماء اًمؽماث 711 -هـ 711احلسلم )

 اًمٕمريب ، سمػموت ، حت٘مٞمؼ : حمٛمد وم١ماد قمبداًمباىمل.

/  اجلقهرية جمٛمقع شمراضمؿ اًمِمجرة اًمٕمٚمقية اًمٗمرائد  -19

احلبٞمب اًمٕمالُمة قمٛمر سمـ قمٚمقي سمـ أيب سمٙمر اًمٙماف ، 

 قمٛمر سمـ طمسلم اًمٙماف.قمٜمل سمٓمبٕمف اًمسٞمد قمكم سمـ 

حمٛمد سمـ قمبداهلل احلايمؿ / اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  -14

دار هـ( 413 - 971) أسمق قمبداهلل،  اًمٜمٞمساسمقري



(112) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

م ، 1331 – هـ1411،  سمػموت،  اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة

 .ُمّمٓمٗمك قمبداًم٘مادر قمٓما ؼ :ٞمح٘مـ، شم 1ط

قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞمبة /  اسمـ أيب ؿمٞمبةُمّمٜمػ   -13

،  ُمٙمتبة اًمرؿمدهـ( 793 -133)أسمق سمٙمر ،  اًمٙمقذم

 .ؼ : يمامل يقؾمػ احلقتٞم٘مهـ ، حت1413،  اًمرياض

ٛمد ـان سمـ أطمـؾمٚمٞمٛم/  ًمٚمٓمؼماين ٕمجؿ إوؾمطاعم  -11

،  دار احلرُملمهـ( 911 - 711) أسمق اًم٘ماؾمؿ،  اًمٓمؼماين

ؼ : ـمارق سمـ قمقض اهلل سمـ ٞم٘مهـ ، حت1413،  اًم٘ماهرة

 .قمبد اعمحسـ سمـ إسمراهٞمؿ احلسٞمٜمل وحمٛمد 



(113) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 
 ٌاخمحتىـزس الفه

 
 الصفحة املىضىع

 3 ٜمل سماًمٙمتابـٛمٕمتـُم٘مدُمة اًم

 0 مة اإلمام عبداهلل بن حسني بن صاهرـترج

 0 اؾمٛمف وٟمسبف

 3 واًمدشمف

 3 وٓدشمف وٟمِم٠مشمف اًمٕمٚمٛمٞمة

 3 : أشهر شووخه

 3  (هـ1713 )تاًمسٞمد طماُمد سمـ قمٛمر طماُمد  -1

 11 اًمسٞمد قمبداًمرمحـ طماُمد سمـ قمٛمر طماُمد -7

صاطمب سمـ ؿمٞمخ ٛمـ قمٚمقي ـاًمسٞمد قمبداًمرطم -9

 (هـ1711اًمبٓمٞمحاء )ت 

11 

 11 (هـ1793سمـ ؾمٝمؾ )ت ااًمسٞمد قمٛمر سمـ حمٛمد  -4



(114) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 11 (هـ1740 )تاًمسٞمد أسمقسمٙمر سمـ قمبداهلل اهلٜمدوان  -3

 11 (هـ1741اًمسٞمد ـماهر سمـ طمسلم سمـ ـماهر )ت  -1

 11 (هـ1737سمـ ؾمٛمٞمط )ت ااًمسٞمد أطمـٛمد سمـ قمٛمر  -7

 11 هـ(1771)ت  اًمسٞمد قمٛمر سمـ أمحد احلداد -0

 11 هـ(1797اًمسٞمد قمٚمقي سمـ أمحد احلداد)ت  -3

 17 هـ(1747سمـ يحٞمك )ت ااًمسٞمد قم٘مٞمؾ سمـ قمٛمر  -11

 17 هـ(1731اًمسٞمد قمكم اًمبٞمتل )ت  -11

ث قمٛمر سمـ قمبـداًمٙمريؿ سمــ قمبـد  -17 اًمِمٞمخ اًمـٛمحد 

 هـ(1747اًمرؾمقل اًمٕمٓماار )ت 

17 

 19 هـ(1711)ت  اًمسٞمد أمحد سمـ قمٚمقي مجؾ اًمٚمٞمؾ -19

 19 : اًمٕمالُمة قمٛمر سمـ ؾم٘ماف اًمس٘ماف ؿمٞمخ ومتـحف

 14 ُمـ شمريؿ إمم اعمسٞمٚمة فاٟمت٘ماًم

 11 أوٓد احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر

 17 : أشهر تالموذه

 10 هـ(1713)ت  سمـ يـحٞمكااًمسٞمد قمبداهلل سمـ قمٛمر  -1



(115) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 10 هـ(1914اًمـُٛمسٜمِد قمٞمدروس سمـ قمٛمر احلبٌم )ت  -7

 13 هـ(1779ف )ت اًمس٘ماسمـ قمكم اًمسٞمد قمبداًمرمحـ  -9

 13 هـ(1991احلبـٌم )ت سمـ حمٛمد طمسلم اًمسٞمد  -4

 71 هـ(1731اًمسٞمد حمسـ سمـ قمٚمقي اًمس٘ماف )ت  -3

 71 هـ(1999)ت  احلبـٞمب قمكم سمـ حمٛمد احلبٌم -1

 71 ثناء العلمـاء علوه

 71 وصػ احلبٞمب قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد اعمِمٝمقر

 77 وصػ اعمسٜمد قمٞمدروس سمـ قمٛمر ًمِمٞمخف

 77 ًمِمٞمخف سمـ حمٛمد احلبٌمكم قم احلبٞمبوصػ 

 79 طمسـ اًمس٘ماف سمـ ـمف د ٞمساًم ُم٘مقًمة

 79 ًمِمٞمخفسمـ يحٞمك اسمـ قمٛمر  قمبداهللد ٞمساًموصػ 

 74 حمٛمد اًمس٘مافسمـ اهلل دبد قمٞمساًموصػ 

 74 ُمقىمٗمة ُمـ صمقرة أظمٞمف اعمجاهد ـماهر سمـ طمسلم

 73 قمبادة احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم وشمرشمٞمبف ًمٚمقىمت

 71 زقماُمـتــف اًمسٞمـاؾمٞمــة



(116) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 70 ُم١مًمٗماشمف

 97  اًمٕمالُمة قمبداهلل سمـ طمسلم وُمقهبة اًمِمٕمر 

 99 ىمّمٞمدة ذم طمثف قمغم ـمٚمب اًمٕمٚمؿ

 91 اًم٘مّمٞمدة اًمسحرية اًمتل شم٘مرأ ىمبؾ اًمٗمجر

 41 ختؿ هبا اعمجاًمسـىمّمٞمدشمف اًمتل شم

 47 اًمقصٞمة اًمّمادية 

 49 ووماشمف

 44 قمبداهلل ُمٚمحؼ اًمّمقرة ُمسجد وُمٜمزل احلبٞمب 

 47  كتاب عهود احلبوب عبداهلل بن حسنيىص 

 43 ُم٘مدُمة اًمٙمتاب

 31 اًمقصٞمة سماًمؽمطمؿ واًمّمدىمة قمغم إُمقات

 37 اًمقصٞمة سمّمٚمة اًمرطمؿ

 31 اًمقصٞمة سمآؾمتخارة

 14 اًمتحذير ُمـ اًمذٟمقب

 13 اًمقصٞمة سماعمٜمجٞمات



(117) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 13 اًمقصٞمة قمٜمد فمٝمقر اًمٗمتـ

 79 اًمتحذير ُمـ اعمٕمايص

 03 اًمّمقرة اًمتل ٓ طم٘مٞم٘مة هلا اًمتحذير ُمـ

ؿمد واإليٛم  31 انـاًمقصٞمة سماًمر 

 31 اًمقصٞمة سم٘مبقل اًمٜمّمٞمحة

 30 ُمراضمع اًمتح٘مٞمؼ

 119 ومٝمرس اعمحتقيات

 110 ىمائٛمة سم٢مصدارات اعمح٘مؼ اعمٓمبققمة



(118) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

صذاراخ املبثىعحاإله م    

  ته شهاباحامذ ته ذكتىر علىي لل
 (12×  22الكتب حجم ) : أوًل 

ب إمم ٟمبٞمٜما قمٚمٞمف ٜمَس ا يُ ـم ومٞمٛمشمّمحٞمح إومٝما -1

 .)ـمبع أرسمع ُمرات( المواًمسا  اًمّمالةُ 

ذم اًمٙمتب هـ( 114)ت ُمرويات َوهب سمـ ُُمٜمَب ف  -7

 .)ـمبع ُمرشملم( ٚمٞماتـسٕمة ودوره ذم اإلرسائٞمـاًمت

 (هـ1901ت اري )ـأمحد سمـ اًمّمديؼ اًمٖمٛماحلاومظ  -9

 وضمٝمقده ذم احلديث وقمٚمقُمف.

اسمـ ضمٕمٗمر اًمّمادق  يضـَريـام قمكم اًمٕمُ ـٛمة اإلُمـشمرضم -4

 .)ـمبع أرسمع ُمرات(

ّمادق اسمـ ضمٕمٗمر اًم ك اًمٙمافمؿـقؾمـام ُمـٛمة اإلُمـشمرضم -3

 .)ـمبع صمالث ُمرات(

  



(119) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

اسمـ ضمٕمٗمر  ٛمــ١مشمٛمُ ـٛمة اإلُمام إؾمحاق اًمـشمرضم -1

 .اًمّمادق )ـمبـع ُمرشمـلم(

)ـمبع  فـحـّمٓمٚمـديث وُمُ حـقم اًمـٚمـة ذم قمـ٘مدُمـُم -7

 .صمالث ُمرات(

 شمــاريــخ اًمـخــٚمـٗمـاء اًمراؿمـــديــــ. -0

 زاد اًمدقماة واعمدرؾمـلم واخلٓمبـاء ُمـ اًمِمٕمر اًمٕمرسمـل. -3

حبة اًمرؾمقل صغم اهلل ـقل إمم ُمـاًمقصة ـٗمٞمـيمٞم -11

 قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.

 .ع ُمرشمــٞمــ()ـمبـــ روسـٕمـة اًمــاديـه   -11

 ٙماح )ـمبع مخس ُمرات(.ـاًمٙمٗماءة ذم اًمٜم   -17

 اقمـــرف أهــٚمؽ أيــــٝما اًمٕمـــٚمقي.   -19

 ر.ـٓمـــؽ ذم ظمـــديٜمف ــــــــــبـاٟمت  -14

 



(111) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 : (12×  22)ف بخدمتها حجم ا : الكتب التي رُش ثاىوً 

ٟمٗمث اًمروع سم٠منا اًمريمٕمة ٓ شمدرك سماًمريمقع ًمٚمحاومظ  -13

 اري.ـٛمد سمـ اًمّمديؼ اًمُٖمٛمَ ـأطم

ًمٚمسٞمد  اًمَٕمْتب اجلٛمٞمِؾ قمغم أهؾ اجلرح واًمتٕمديؾ -11

 .(ـمبع صمالث ُمرات) حٞمكـسمـ ياؾ ٘مٞمـِٛمد سمـ قمَ حم

 ذم احلرض إزاًمة اخلٓمر قمٛمـ مجع سملم اًمّمالشملم -17

 .)ـمبع ُمرشملم(اريـًمٚمحاومظ أمحد سمـ اًمّمديؼ اًمُٖمٛمَ 

ومتح اعمٚمؽ اًمٕمكم سمّمحة طمديث سماب ُمديٜمة اًمٕمٚمؿ  -10

يـؼ اًمُٖمَٛمـاري كمـقمَ  . ًمٚمحاومظ أطمـٛمد سمـ اًمّمد 

 )ـمبــع ُمرشملم(.

 قمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـماهر إمم -13

 .زوضماشمف وذريتف

 



(111) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 ا : كتب بإحجام لطوفة :ثالثً 

 ٚمؿ ـف وؾمـف وآًمـصغم اهلل قمٚمٞم قل اهللـاء رؾمــ دقمـُمِ  -71

 ُمرات(. ؾمبع)ـمبع 

 .هـ(033اإلُمام اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران )ت  -71

 قمداًمة اًمّمحاسمة ريض اهلل قمٜمٝمؿ ٓ شمـستٚمزم ضبٓمٝمؿ. -77

قي )ـمبع  -79 ــب دب اًمٜم  .ُمرات( قمنمأرسمٕمقن طمـديثًا ومـل ٕا

 اـؾ قمـٍمٟمــخاـمب أهـداد يُ ـحـداهلل اًمـام قمبـاإلُم -74

 .(ـمبع أرسمع ُمرات)

 أطماديث شمـخْمٞمب اًمِمٕمر سماًمـسقاد واحلٙمؿ قمٚمٞمـٝما. -73

 .(ـمبع أرسمع ُمرات) رشح ُمٜمٔمقُمة اًمبٞم٘مقٟمٞمة    -71

 .(ُمرات صمالثـمبع ) رشح إرسمٕملم اًمٜمقوية -77

 



(112) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

  (سلسلة غزوات الرسول صذ اهلل علوه وآله وسلما : )رابعً 

 قمنمة أقمداد : ـْ شمتٙمقن ُمِ سٚمسٚمة ُمرشملم ، وىمد ـمبٕمت اًمو

 ر ومـل اًمـسٜمـة اًمثـاٟمـٞمـة ًمٚمـٝمـجـرة  ُمـ صحٞمح اًمسٜمة.همـزوة سمـد -70

ـ صحٞمح اًمسٜمـة. -73  همـزوة أطمـد ذم اًمسـٜمـة اًمثـاًمـثـة ًمٚمـٝمـجـرة ُم

 همزوة ذات اًمرىمـاع ذم اًمسٜمة اخلاُمسة ًمٚمٝمجرة ُمـ صحٞمح اًمسٜمة. -91

 همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ ذم اًمسٜمة اخلاُمسة ًمٚمٝمجرة ُمـ صحٞمح اًمسٜمة. -91

 ة ًمٚمٝمجرة ُمـ صحٞمح اًمسٜمة.همزوة اًمـخٜمـدق ذم اًمسٜمـــة اخلاُمس -97

 همـزوة ظمٞمـؼم ذم اًمسٜمــة اًمساسمـــٕمة ًمٚمٝمـجرة ُمـ صحٞمح اًمسٜمـة. -99

ـ صحٞمح اًمسٜمـة. -94  همـزوة ُمـ١مشمـة ذم اًمسٜمــة اًمثـاُمـٜمـة ًمٚمـٝمجـرة ُم

ـ صحٞمح اًمسٜمـة. -93  همـزوة ومتـح ُمٙمة ذم اًمسٜمـة اًمثـاُمٜمـة ًمٚمٝمـجرة ُم

ـ صحٞمح اًمس -91  ٜمـة.همـزوة طُمـٜمـلم ذم اًمسٜمــة اًمثـاُمٜمـة ًمٚمٝمـجـرة ُم

 همـزوة شمـبـقك ذم اًمسـٜمـة اًمتـاؾمٕمة ًمٚمٝمجــرة ُمـ صحٞمح اًمسٜمـة. -97

 



(113) ................................. سمـ طمسلم سمـ ـماهرقمٝمقد احلبٞمب قمبداهلل    

 : اعرف ىبوك وأصحابه(لة سلسا : )مًس اخ

 ىمبؾ اًمبٕمثة.صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمرؾمقل   -90

 ٚمؿ.ـف وؾمـقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـأزواج اًمرؾم  -93

 ٚمؿ.ـك اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمـقل صٚمـأوٓد اًمرؾم -41

 ىمبؾ اهلجرة. وؾمٚمؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف -41

 .سمٕمد اهلجرة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -47

 .وووماشمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿُمرض  -49

 ٚمؿ.ـف وآًمف وؾمـقل صغم اهلل قمٚمٞمـاًمرؾمؿمٛمـائــؾ  -44

 دون ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.ـاخلٚمٗماء اًمراؿم -43

 .اعمبنمون سماجلٜمة ُمـ اًمّمحاسمة رضقان اهلل شمٕمامم قمٚمٞمٝمؿ -41

 اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.قما هلؿ صحاسمة د -47

 

 


